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Oikeuspalvelujen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämisestä

HEL 2012-008820 T 03 00 00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungilta 
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Venäjän ja Itä-
Euroopan instituutin säätiöittämisestä. Hallituksen esitystä on tarkoitus 
tarkistaa, kun neuvottelut kuntien ja järjestöjen kanssa säätiön 
perustamiseen osallistumisesta ja säädepääomasta on saatu 
päätökseen.

Esityksessä ehdotetaan, että Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, joka 
toimii tällä hetkellä valtion virastona, säätiöitettäisiin siten, että sen 
omaisuus ja toiminta siirrettäisiin perustettavalle säätiölle. Instituutin 
kirjastokokoelmasta keskeinen osa siirrettäisiin Espoon kaupungille. 

Oikeuspalvelut esittää hallituksen esityksestä lausuntonaan seuraavaa:

Säätiöittäminen

Instituutin tehtävien hoitaminen ja kehittäminen on mahdollista hoitaa 
tehokkaasti säätiömuodossa, joten hallituksen esityksen tavoite on 
kannatettava. 

Hallituksen esityksen yleisperustelujen mukaan säätiön tarkoituksena 
olisi kehittää palveluja, jotka edistäisivät venäjänkielisen väestön 
integraatiota ja kielellistä identiteettiä, ja jotka auttaisivat 
venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa. Helsingissä asuu 
merkittävä osa Suomen venäjänkielisestä väestöstä, joten tällaiseen 
kaksisuuntaista integraatiota ja kotoutumista edistävään toimintaan 
osallistumista olisi pidettävä kunnan perustarkoituksen eli asukkaiden 
hyvinvoinnin edistämisen mukaisena ja kunnan yleiseen toimialaan 
kuuluvana. Kunnan toimiala ei siten rajoita Helsingin kaupungin 
mahdollisuuksia osallistua säätiön perustamiseen tai toimintaan.

Lakiehdotuksessa ei aseteta Helsingin kaupungille velvollisuuksia 
osallistua säätiön perustamiseen tai rahoittamiseen. Kaupungin 
osallistuminen säätiön perustamiseen ja säätiöpääomaan olisi näin 
ollen riippuvainen valtion kanssa käytävien neuvottelujen tuloksesta. 
Esityksen mukaan säätiön varsinainen toiminta rahoitettaisiin 
valtionavustuksilla.

Esitettyyn lakiin Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta 
säätiöksi ei tulisi säännöksiä perustettavan säätiön säännöissä 
mainittavista asioista. Ainoa lain tasolle otettava maininta säätiön 
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sääntöjen sisällöstä olisi lain 1 §:ään otettu määräys siitä, että opetus- 
ja kulttuuriministeriö voi valtion puolesta allekirjoittaa perustettavan 
yhtiön säädekirjan ja säännöt. Hallituksen esityksen yleisperusteluissa 
on mainittu perustettavan säätiön tarkoituksesta, mutta esimerkiksi 
säätiön toiminnan kannalta olennaisesta hallituksen jäsenten määrästä 
ja valintatavasta ei perusteluissa mainita. Opetusministeriön asettaman 
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämistä valmistelevan 
työryhmän väliraportissa (Opetus ja kulttuuriministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:17) on ehdotettu säätiön 
hallituksen jäsenmääräksi kuutta jäsentä. Työryhmän esittämän 
mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö valitsisi hallituksen, johon kullakin 
säätäjällä olisi oikeus esittää yhtä jäsentä.
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