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Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 24.1.2012 työryhmän valmistelemaan Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämistä.
Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin oikeustieteen kandidaatti Erkki Norbäck sekä jäseniksi johtokunnan puheenjohtaja 

Henrik Lax, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti; johtaja Kirsti Sutinen, Venäjän ja Itä- Euroopan instituutti; kamreeri Jaakko 
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instituutti; toiminnanjohtaja Petr Potchinchtchikov, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry; Keskustan eduskuntaryhmän 
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Työryhmä antoi 31.5.2012 opetus- ja kulttuuriministeriölle väliraportin, joka sisälsi työryhmän esitykset Venäjän ja Itä-Euroo-
pan instituutin muuttamisesta valtion virastosta säätiöksi sekä siihen liittyvästä säädös- ja rahoituspohjasta niin, että perusrahoitus 
on veikkausvoittovaroista sekä perustettavan säätiön säännöistä, tehtävistä, nimestä ja muista perustamistoimenpiteistä. 

Väliraportin ehdotusten mukaan instituutin työtä jatkamaan perustettaisiin vuoden 2013 alusta yksityisoikeudellinen säätiö 
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Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 24 januari 2012 en arbetsgrupp för ombildandet av Institutet för Ryssland och 
Östeuropa till stiftelse.   

Till ordförande för arbetsgruppen kallades juris kandidat Erkki Norbäck och till medlemmar ordföranden för institutets direkti-
on Henrik Lax, Institutet för Ryssland och Östeuropa; direktör Kirsti Sutinen, Institutet för Ryssland och Östeuropa; kamrer Jaakko 
Holmalahti, Institutet för Ryssland och Östeuropa; biblioteks- och informationsenhetens chef Erna Marttila, Institutet för Ryssland 
och Östeuropa; verksamhetsledare Petr Potchinchtchikov, Förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar; Centerns riksdagsgrupps 
jurist Seija Turtiainen, riksdagen; kulturrådet Maija Lummepuro, undervisnings- och kulturministeriet (sekreterare) samt regerings-
sekreterare Heidi Sulander, undervisnings- och kulturministeriet (sekreterare).

Arbetsgruppen överlämnade en mellanrapport till undervisnings- och kulturministeriet den 31 maj 2012. I rapporten ingick 
gruppens förslag till ombildande av institutet från statligt ämbetsverk till stiftelse och den därtill hörande författnings- och finansiella 
grunden enligt vilken basfinansieringen ska utgöras av tippningsvinstmedel samt den nya stiftelsens stadgar, uppgifter, namn och 
övriga grundläggande åtgärder.    

Enligt mellanrapportens förslag bildas en privaträttslig stiftelse från och med ingången av 2013. Stiftelsen ska fortsätta institutets 
arbete, och den centrala delen av institutets bibliotekssamling överlåts till Esbo stad, som delvis övertar bibliotekstjänsterna. Vidare 
ska personalen i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse övergå till anställning hos stiftelsen och Esbo stad. Styrelsen för 
den stiftelse som ska bildas utnämns enligt förslaget av undervisnings- och kulturministeriet.  

Arbetsgruppen fick i uppdrag att före utgången av september 2012 utarbeta en slutrapport med förslag till beredningen av sa-
marbetsförhandlingarna i anslutning till nedläggandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa som ämbetsverk samt bildandet av 
stiftelsen inkl. lokaler för biblioteket, så att den föreslagna ombildningen kan förverkligas vid ingången av 2013.  

I och med att det avslutande uppdraget blivit klart, överlämnar gruppen sitt förslag angående ombildandet av institutet till stif-
telse samt beredningen av samarbetsförhandlingarna i anslutning till överförandet av institutets bibliotek till Esbo stad samt gällande 
den nya stiftelsens inkl. bibliotekets lokaler till undervisnings- och kulturministeriet.   

Enligt slutrapportens förslag ska personalen vid institutets bibliotek övergå till anställning hos Esbo stadsbiblioteks tjänst och den 
övriga personalen hos den stiftelse som ska bildas. I beredningen ingår nya beteckningar och preliminära befattningsbeskrivningar 
som en utgångspunkt för samarbetsförhandlingarna. Arbetsgruppen anser dock att antalet anställda och deras uppgifter samt en 
eventuell utlokalisering av stödtjänster bör ses över då stiftelsen har etablerat sin verksamhet.   

Därutöver har arbetsgruppen utrett behovet av lokaler för den stiftelse som ska bildas samt sådana frågor som bör tas i beaktande 
gällande hyrande av nya lokaler och finansieringen samt övergångsskedet från ämbetsverk till stiftelse.  
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Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 24.1.2012 työryhmän valmistelemaan Venäjän ja Itä-
Euroopan instituutin säätiöittämistä. 

Työryhmä antoi 31.5.2012 opetus- ja kulttuuriministeriölle väliraportin, joka sisälsi 
työryhmän esitykset Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta valtion virastosta 
säätiöksi sekä siihen liittyvästä säädös- ja rahoituspohjasta niin, että perusrahoitus on 
veikkausvoittovaroista sekä perustettavan säätiön säännöistä, tehtävistä, nimestä ja muista 
perustamistoimenpiteistä.

Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella syyskuun 2012 loppuun mennessä loppura-
porttinsa, joka sisältää esitykset opetus- ja kulttuuriministeriön ja Venäjän ja Itä-Euroopan 
instituutin välisen yhteistoimintamenettelyn valmistelusta ja perustettavan säätiön ml. 
kirjaston toimitiloista.

Työryhmän on sovitettava työnsä valtion talousarvioesityksen ja niihin liittyvien 
lakiehdotusten antamisaikatauluihin siten, että organisaatiomuutos on toteutettavissa 
vuoden 2013 alusta. 

Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin oikeustieteen kandidaatti Erkki Norbäck sekä 
jäseniksi johtokunnan puheenjohtaja Henrik Lax, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti; 
johtaja Kirsti Sutinen, Venäjän ja Itä- Euroopan instituutti; kamreeri Jaakko Holmalahti, 
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti; kirjasto- ja tietopalveluyksikön päällikkö Erna Mart-
tila, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti; toiminnanjohtaja Petr Potchinchtchikov, Suomen 
Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry; Keskustan eduskuntaryhmän lakimies Seija Turtiai-
nen, eduskunta; kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, opetus- ja kulttuuriministeriö 
(siht.) sekä hallitussihteeri Heidi Sulander, opetus- ja kulttuuriministeriö (siht.).

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ministeriön ja instituutin 
välisen yhteistoimintamenettelyn valmistelusta ja perustettavan säätiön ml. kirjaston toi-
mitiloista.

Lisäksi työryhmä katsoo tarpeelliseksi painottaa opetus- ja kulttuuriministeriön vas-
tuun merkitystä siirtymävaiheen järjestelyissä. Ministeriön tulee riittävällä tavalla huolehtia 
siitä, että instituutin johto saa tarvitsemansa tuen säätiön perustamistoimenpiteissä, erityi-
sesti henkilöstöön liittyvissä asioissa, ja uusiin toimitiloihin siirtymisen järjestelyissä. 

Toimitilan vuokrauksen arvonlisäverotukseen liittyviä haasteita on selvitetty tarkem-
min liitteessä 2. Työryhmä katsoo, että vuokrasopimus uusista toimitiloista tulisi tehdä 
vuoden 2012 kuluessa, jotta säätiö voi aloittaa toimintansa tosiasiallisesti vuoden 2013 
alusta. Jos instituutin nykyistä vuokrasopimusta Senaatti-kiinteistöjen kanssa ei ole mah-
dollista purkaa ennen uuden sopimuksen voimaantuloa, ministeriön on varmistettava 
riittävän rahoituksen turvaaminen säätiölle kaksinkertaisten vuokrien maksamiseksi. 
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Ministeriön tulee myös varmistaa, että säätiö pystyy kattamaan muutosta aiheutuvat kulut 
siinä tapauksessa, että muutto siirtyy vuodelle 2013.

    
    Helsingissä 28.9.2012
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Liite 1

Työryhmän esitys 
yhteistoimintamenettelyn 
valmistelusta 

Cultura-säätiö

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin henkilöstö siirtyy työsuhteeseen Cultura-säätiön 
palvelukseen 1.1.2013 alkaen. Säätiön hallitus tekee henkilöstön kanssa työsopimukset 
joulukuussa 2012, jolloin tehtäväkuvat ja -nimikkeet vahvistetaan.

Työryhmä esittää, että säätiössä olisi johtaja, kehitysjohtaja, kaksi projektipäällikköä, 
tiedottaja, hallintopäällikkö ja tekninen asiantuntija edellyttäen, että valtion vuoden 2013 
talousarviossa osoitetaan tarvittavat varat. Säätiön henkilöstön määrää ja tehtävät tulevat 
arvioitavaksi säätiön toiminnan vakiinnuttua. Käytettävissä oleva toimintamääräraha ja 
organisaation pieneneminen huomioon ottaen muun muassa tukipalveluiden ulkoista-
mista on harkittava.

Säätiön hallitus nimittää johtajan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Johtaja vastaisi 
säätiön toiminnasta ja sen tuloksesta sekä kehittäisi säätiön toimintaa ja loisi verkostoja. 
Johtaja raportoi säätiön toiminnasta ja taloudesta säätiön hallitukselle. Lisäksi johtajalle 
kuuluisi säätiön hallituksen määräämät muut tehtävät.  

Kehitysjohtaja vastaisi säätiön toiminnan ja palveluiden kehittämisestä sekä kotoutta-
mista koskevan osaamisen lisäämisestä. Kehitysjohtajan tehtäviin kuuluisivat myös val-
takunnallisten verkostojen ja kumppanuuksien kehittäminen sekä uusien hankkeiden ja 
projektien hankinta sekä johtajan määräämät muut tehtävät.

Projektipäälliköiden tehtävänä olisi säätiön tarkoituksen mukaisten hankkeiden ja pro-
jektien suunnittelu ja toteuttaminen sekä kansainvälinen yhteistyö ja johtajan määräämät 
muut tehtävät. 

Tiedottaja vastaisi säätiön tiedottamisen ja tiedonhallinnan suunnittelusta ja toteutuk-
sesta ja johtajan määräämistä muista tehtävistä.

Hallintopäällikön tehtäviin kuuluisivat Venäjän ja Itä-Euroopan instituutilta siirtyvien 
kirjanpitoon liittyvien asioiden loppuunsaattaminen sekä säätiön talous- ja yleishallintoon 
liittyvien tehtävien hoitaminen sekä johtajan määräämät muut tehtävät. 

Tekninen asiantuntija vastaisi Venäjän ja Itä-Euroopan instituutilta siirtyvien tiedosto-
jen siirtämisestä säätiölle sekä säätiön tietohallinnossa tarvittavien laitteiden ja ohjelmisto-



11

jen hankinnasta ja ylläpidosta. Lisäksi tekniselle asiantuntijalle kuuluisi johtajan määrää-
miä muita tehtäviä. 

Työryhmä esittää, että säätiönpalvelukseen siirtyvän henkilöstön kanssa käytäisiin 
yhteistoimintamenettelyn edellyttämät neuvottelut edellä kuvattujen tehtävänimikkeiden 
ja -kuvien pohjalta.

Säätiö voi käytössä olevien varojen puitteissa tarpeen mukaan palkata lisää henkilökun-
taa ensisijaisesti ottaen huomioon kohtaamispaikan toiminnan käynnistämisen.

Kirjasto

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjasto siirtyy Espoon kaupunginkirjastolle 1.1.2013 
alkaen. Kirjaston henkilökunta siirtyy samalla työsopimussuhteeseen Espoon kaupungin 
palvelukseen. Espoon kaupungin kanssa on käyty kesän 2012 kuluessa neuvotteluja siirty-
vän henkilöstön tulevista nimikkeistä ja tehtävänkuvista. 

Espoon kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella siirtyvän henkilöstön tulevat tehtävä-
nimikkeet ja -kuvat olisivat seuraavat:

Palvelupäällikkö vastaa venäjänkielisestä toiminnasta Sellon kirjastossa, kehittää toi-
mintaa, tekee lähiesimiestyötä ja sidosryhmätyötä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat tapahtuma-
järjestely, tiedotus ja markkinointi, Sellon kirjaston johtoryhmätyöskentely, määräaikaisten 
rekrytointi ja toiminnan raportointi.

Informaatikon tehtäviä yleisesti ovat tietopalvelu ja sitä tukeva sisällöntuotanto verk-
koon, verkkopalvelujen hallinta ja kehittäminen, tiedonhallinnan opastusten suunnittelu, 
kehittäminen ja toteuttaminen, tietopalvelujen kehittäminen, tuotteistaminen ja mark-
kinointi, sisältöjen testaaminen, vertailu ja arviointi. Lisäksi informaatikko vastaa omasta 
erikoisalueestaan. Venäjänkielisestä toiminnasta vastaavan informaatikon erikoisalueen 
tehtäviin kuuluvat luettelointi ja sisällönkuvailu, aineiston valinta, hankinta, kokoelmien 
hoito, asiakaspalvelu sekä tietopalvelu venäjäksi ja suomeksi. Venäjänkielisen informaati-
kon tehtävien on sovittu painottuvan erikoisalueen tehtäviin.

Venäjänkielisen toiminnan erikoiskirjastonhoitaja osallistuu neuvontatyöhön, tieto-
palveluun sekä verkkopalveluihin. Venäjänkielinen aineisto- ja kokoelmatyö eli valinta, 
arviointi ja kokoelmavastuu kuuluvat kirjastonhoitajan tehtäviin. Lisäksi erikoiskirjas-
tonhoitajan vastuulla on venäjänkielisten tiedonhallintataitojen opastusten suunnittelu, 
kehittäminen ja toteuttaminen. Erikoiskirjastonhoitajan erikoisalueen tehtäviin kuuluvat 
tapahtumajärjestely ja yhteistyö venäjänkielisten sidosryhmien kanssa.

Venäjänkielisen toiminnan kirjastonhoitaja sijoittuu pääasiallisesti lastenosastolle. 
Kirjastonhoitaja osallistuu lastenosaston asiakaspalveluun, neuvontatyöhön, tietopalve-
luun sekä venäjänkielisiin verkkopalveluihin. Venäjänkielinen lastenosaston aineisto- ja 
kokoelmatyö eli valinta, arviointi ja kokoelmavastuu kuuluvat kirjastonhoitajan tehtäviin. 
Kirjastonhoitaja vastaa lastenaineiston luetteloinnista, sisällönkuvailusta ja sekä osallistuu 
tiedonhallintataitojen opastusten toteuttamiseen.

Venäjänkielisen toiminnan kirjastovirkailija sijoittuu pääasiallisesti lehtiosastolle. Kir-
jastovirkailija tekee kokoelmatyötä eli hoitaa lehtikokoelmaa sekä vastaa hyllyjärjestyksestä 
lehtiosastolla. Kirjastovirkailija hoitaa lehtien saapumisvalvonnan kirjastojärjestelmään, 
reklamoinnin toimittajan järjestelmään ja lehtien kirjastoimisen.

Työryhmä esittää, että Espoon kaupungin palvelukseen siirtyvän henkilöstön kanssa 
käytäisiin yhteistoimintamenettelyn edellyttämät neuvottelut Espoon kaupungin kanssa 
neuvoteltujen tehtävänimikkeiden ja -kuvien pohjalta.
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Liite 2

Työryhmän esitys säätiön ja kirjaston 
toimitiloista 

Cultura-säätiö

Senaatti-kiinteistöjen ja Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin välinen vuokrasopimus insti-
tuutin nykyisestä toimitilasta osoitteessa Antinkatu 1 on irtisanottu päättymään viimeis-
tään toukokuun 2013 lopussa, koska instituutin kirjaston siirtyessä Espoon kaupungille 
nykyinen toimitila on liian suuri ja epäkäytännöllinen säätiön toimintaan. Irtisanomis-
ajasta tulee neuvotella Senaatti-kiinteistöjen kanssa, jos instituutti löytää säätiön toimin-
taan sopivan toimitilan ennen sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa.

Cultura-säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka on arvonlisäverolain (1501/1993) 4 
§:n mukaan verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään 
tuloverolain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona. Arvonlisäverolain 27 §:n 
mukaan arvonlisäveroa ei makseta vuokraoikeuden luovuttamisesta. Kiinteistön käyttöoi-
keuden luovuttamisesta suoritetaan kuitenkin 30 §:n mukaan veroa, jos luovuttaja hakeu-
tuu tästä toiminnasta verovelvolliseksi. Verovelvollisuus edellyttää, että kiinteistöä käyte-
tään jatkuvasti elinkeinotoimintaan. Työryhmän näkemyksen mukaan Cultura-säätiö ei 
harjoita sääntöjensä perusteella sellaista toimintaa, josta saatua tuloa olisi pidettävä elinkei-
notulona. Näin ollen se ei voi maksaa vuokrasta vuokranantajalle arvonlisäveroa. Kirjan-
pidollisista syistä osa vuokranantajista ei vuokraa tiloja yleishyödyllisille yhteisöille, mikä 
vaikeuttaa sopivien toimitilojen löytymistä Cultura-säätiölle. Säätiön toiminnan vakiinnut-
tua se voisi tarvittaessa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jos liiketoiminnaksi katsottavan 
toiminnan (kielikurssit, julkaisujen myynti, kohtaamispaikan mahdolliset kahvilapalvelut) 
osuus kasvaa ja laajenee säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan ulkopuolelle.

Työryhmä esittää, että säätiö jatkaa instituutin syksyllä 2012 aloittamaa uusien toimi-
tilojen etsintää keväällä 2013, jos sopivaa toimitilaa ei ole vuodenvaihteeseen mennessä 
löydetty. Tarkoituksena on löytää Helsingistä noin 300-400 m2:n suuruinen toimitila 
hyvien kulkuyhteyksien varrelta. Tilan tulisi soveltua säätiön toimintaan eli siitä tulisi 
voida erottaa henkilöstön työskentelytila ja kohtaamispaikaksi tarkoitettu tila. Säätiön 
rahoitussuunnitelmassa toimitilasta aiheutuviin menoihin on varattu vuosittain noin 110 
000 euroa. Toimitilat ja niistä aiheutuvat menot täsmentyvät uuden toimitilan löytymisen 
jälkeen.
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Kirjasto

Instituutin kirjaston keskeinen osa (25 000 nidettä) ja kirjaston henkilöstö siirtyy vuo-
den 2013 alusta alkaen Espoon kaupunginkirjaston alaisuuteen. Loput kirjaston kokoel-
masta luovutetaan Varastokirjastoon ja Kansalliskirjaston Slavica-kokoelmaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti ja Espoon kau-
punki ovat tehneet siirtymisestä aiesopimuksen Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin 
kirjaston siirtämisestä Espoon kaupungille kesäkuussa 2012. Varsinainen sopimus tehdään 
välittömästi sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt kirjaston kokoelman luovuttamisen 
Espoon kaupungille säätiöittämislain yhteydessä. Työryhmä toteaa, että kirjasto jatkaa näin 
ollen toimintaansa Espoon kaupunginkirjaston Sellon kirjastossa. Kirjastolle maksetaan 
vuosittain avustusta veikkausvoittovaroista arvion mukaan noin 386 000 euroa.
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Julkaisut sähköisenä osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä -sarjassa vuonna 2012 ilmestyneet 

1 Instituutista toimintakeskukseksi; Venäjän ja  
Itä-Euroopan instituutin asemaa ja tehtäviä 
koskeva selvitys

2 Tekijänoikeustoimikunnan mietintö;  
Ratkaisuja digiajan haasteisiin

3 Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän 
kehittämis- ja palvelutoiminnan 
kehittämishankkeen loppuraportti

4 Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen 
kehittäminen

5 Rakkaudesta kulttuuriperintöön; 
Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmän 
loppuraportti

6 Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset 
tavoitteet ja tuntijako

7 Toimenpideohjelma saamen kielen 
elvyttämiseksi

8 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan 
sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja 
valmistelevan työryhmän muistio

9 Toiminnallista ruotsia – lähtökohtia ruotsin 
opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena 
kielenä

10 Funktionell svenska – utgångspunkter för att 
utveckla undervisningen i svenska som det 
andra inhemska språket

11 Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin 
hyvitysmaksulle

12 Selvitystyö henkilökohtaisten koulutustilien 
soveltuvuudesta suomalaisen aikuiskoulutuksen 
rahoituksen uudistamiseksi

13 Perusopetuksen aika. Selvitys koulujen 
toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista

14 Kirjastoapurahajärjestelmä; Yhteenveto 
nykytilanteesta ja kehittämisehdotuksia

15 Tietokirjallisuuden valtiontuki; 
Kehittämisehdotuksia

19 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 
perustaminen 

21 Poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen 
jäsenluetteloiden tarkastus 
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