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Asia Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan 

instituutin säätiöittämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kunnioittavasti lausuntoanne liitetiedostona 

toimitettavasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan 

instituutin säätiöittämiseksi. 

Ehdotus on valmisteltu kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen asettamassa 

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämistä valmistelevan työryhmän 

esityksestä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Venäjän ja Itä-Euroopan 

instituutin muuttamisesta säätiöksi. Instituutin kirjasto eriytettäisiin säätiöstä lain 

voimaan tullessa Espoon kaupunginkirjaston alaisuuteen opetus- ja kulttuuriministeriön 

määräämänä erityistehtävänä. Muutoin säätiö jatkaisi instituutin toimintaa. 

Tarkoituksena on kuitenkin säätiömuotoisessa rakenteessa uudistaa ja ajanmukaistaa 

toimintaa niin, että Suomessa asuvan venäjänkielisen väestön tarpeet voitaisiin ottaa 

huomioon nykyistä joustavammin ja paremmin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 

sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 

2013, jolloin myös perustettavan säätiön on tarkoitus aloittaa toimintansa.

Aikataulusyistä säätiöittämistoimenpiteitä on valmisteltu yhtä aikaa hallituksen 

esityksen kanssa. Muun muassa neuvottelut Espoon kaupungin kanssa instituutin 

kirjaston siirtämisestä sekä kuntien ja järjestöjen kanssa perustamiseen 

osallistumisesta ja lopullisesta säädepääomasta ovat vielä kesken. Hallituksen esitystä 

tullaan tarkistamaan näiltä osin kun neuvottelut on saatettu päätökseen. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 3.8.2012 sähköpostitse 

opetus- ja kulttuuriministeriöön osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi word-, pdf- tai rtf-

tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse. 
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Lisätietoja asiassa antavat kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, puh. 02953 30198 

ja hallitussihteeri Heidi Sulander, puh. 02953 30298. Sähköpostiosoite 

etunimi.sukunimi@minedu.fi.

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja 

Hallitussihteeri Heidi Sulander 
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