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Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Luovutusvaltuus ja perustettava säätiö

Opetus- ja kulttuuriministeriö oikeutetaan
luovuttamaan sen hallinnonalaan kuuluvan
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin hallin-
nassa oleva omaisuus ja immateriaaliset oi-
keudet instituutin toimintaa jatkamaan perus-
tettavalle säätiölle ja keskeinen osa instituutin
kirjastokokoelmasta Espoon kaupungille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion
puolesta allekirjoittaa perustettavan säätiön
säädekirjan ja säännöt.

2 §

Luovutuksen ehdot

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää eh-
dot, joilla Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin
irtaimen omaisuuden luovutus perustettavalle
säätiölle ja kirjastokokoelman luovutus Es-
poon kaupungille tapahtuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää
myös muista säätiön muodostamiseen liitty-
vistä valtiota koskevista järjestelyistä.

3 §

Vastuu sitoumuksista

Säätiö vastaa velka-, vuokra-, palvelu-,
hankinta- ja toimitussopimuksista sekä
muista vastaavista sitoumuksista, joihin Ve-
näjän ja Itä- Euroopan instituutti on toimin-
tansa aikana sitoutunut. Vastaavasti Espoon
kaupunki vastaa kirjastopalveluihin liittyvistä
sitoumuksista sen mukaan kuin opetus- ja
kulttuuriministeriö ja Espoon kaupunki sopi-
vat.

Valtion toissijainen vastuu perustettavalle
säätiölle 1 momentin perusteella siirtyvistä
sitoumuksista jää voimaan, jollei vastapuoli
hyväksy vastuun siirtämistä säätiölle. Säätiö
on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä
valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa
perusteella suorittaa.

4 §

Valtionavustus

Perustettava säätiö saa toimintaansa valti-
onavustusta ensisijaisesti veikkauksen ja

HE 100/2012
SiVM 4/2012
EV 101/2012

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20120100


raha- arpajaisten voittovarojen tuotoista. Val-
tionavustuksesta säädetään valtionavustus-
laissa (688/2001).

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja säätiö
käyvät vuosittain tuloskeskustelun säätiön
seuraavan kalenterivuoden toiminnan tavoit-
teista ja rahoituksesta.

5 §

Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin virat
lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet
sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät il-
man irtisanomista 31 päivänä joulukuuta
2012. Henkilöstö siirtyy työsuhteeseen perus-
tettavaan säätiöön ja Espoon kaupungin pal-
velukseen 1 päivästä tammikuuta 2013. Muu-
toin virkojen lakkaamisesta ja virkasuhteiden
päättymisestä säädetään valtion virkamieslain
(750/1994) 5 e, 5 f ja 29 a §:ssä.

Instituutin työsopimussuhteinen henkilöstö
siirtyy työsuhteeseen säätiöön 1 päivästä tam-
mikuuta 2013. Muutoin työsopimussuhteiden
päättymiseen sovelletaan, mitä työsopimus-
lain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä ja 7 luvun
5 §:ssä säädetään.

6 §

Henkilöstön eläketurva

Niihin perustettavan säätiön palvelukseen
siirtyviin henkilöihin, joiden valtion palvelus

on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 1993
ja jatkunut yhtäjaksoisesti tämän lain voi-
maantuloon saakka, sovelletaan heidän olles-
saan säätiön palveluksessa valtion eläkelakia
(1295/2006). Muihin säätiön palveluksessa
oleviin henkilöihin sovelletaan työntekijän
eläkelakia (395/2006).

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan Venäjän ja Itä-Eu-
roopan instituutista annettu laki (857/1992).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tehdä 1
ja 2 §:ssä tarkoitettuja instituutin omaisuuden
luovutusta koskevia toimenpiteitä ennen lain
voimaantuloa. Opetus- ja kulttuuriministeriö
voi myös tehdä 5 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tujen virkojen lakkaamiseen ja virkoihin pe-
rustuvien virkasuhteiden sekä määräaikaisten
virkasuhteiden päättymiseen liittyviä toimen-
piteitä ennen lain voimaantuloa.

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin viimei-
sen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilin-
päätökseen sovelletaan, mitä valtion talousar-
viosta annetussa laissa (423/1988) ja sen no-
jalla säädetään. Perustettava säätiö hoitaa
näiltä osin Venäjän ja Itä-Euroopan instituu-
tin tehtävät.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012
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