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1403/2011

om Institutet för de inhemska språken

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Organisatorisk ställning

Institutet för de inhemska språken är ett
ämbetsverk som hör till undervisnings- och
kulturministeriets förvaltningsområde.

2 §

Verksamhetens syfte

Institutets syfte är att i egenskap av ex-
pertorgan i språkfrågor främja språkbruket i
samhället när det gäller de språk som hör till
institutets verksamhetsområde.

3 §

Uppgifter

Till institutets uppgifter hör språkvård av
finska och svenska språken, rådgivning och
ordboksarbete samt forskning med anknyt-
ning till språkvård och ordboksarbete.

Institutet ska dessutom samordna språkvår-
den av samiska, teckenspråk och romani.

4 §

Språknämnder

I anslutning till institutet finns det språk-
nämnder för finska språket, svenska språket
och samiska språket samt språknämnder för
teckenspråk och för romani.

Nämndernas uppgift är att inom sitt res-
pektive område utfärda rekommendationer av
allmän eller principiell natur när det gäller
språkbruket.

5 §

Direktör

Institutet har en direktör.
Direktören leder, övervakar och utvecklar

institutets verksamhet och ansvarar inför un-
dervisnings- och kulturministeriet för verk-
samhetens resultat och för att de uppsatta
målen nås.

Direktören fastställer institutets arbetsord-
ning.

Direktören avgör institutets ärenden på fö-
redragning, om inte något annat bestäms i
arbetsordningen. Direktören får i enskilda fall
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överta avgörandet av ett ärende som annars
skulle avgöras av någon annan som står i
anställningsförhållande till institutet.

6 §

Delegation

Vid institutet finns en delegation som stöd-
jer dess verksamhet. Delegationen behandlar
verksamhetens utveckling och inriktning, tar
initiativ som gäller dessa och främjar institu-
tets samarbete med olika intressegrupper.

7 §

Rätt att ta emot donationer

Institutet har rätt att ta emot donationer för
sin verksamhet.

8 §

Finansiering av ämbetsverket

I statsbudgeten upptas årligen ett anslag
för finansiering av institutets verksamhet.

Det anslag som avses i 1 mom. ska i första
hand anvisas från tippningsvinstmedel som i
statsbudgeten anvisats för främjande av ve-
tenskapen.

9 §

Närmare bestämmelser

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för
institutets direktör, om utnämnandet av direk-
tören, om antalet medlemmar i nämnderna
och delegationen och valet av dem samt vid
behov om institutets organisation utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

10 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Genom denna lag upphävs lagen om forsk-

ningscentralen för de inhemska språken
(48/1976).

De språknämnder och den delegation som
tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fort-
sätter verksamheten till slutet av sin mandat-
period.

Direktören för forskningscentralen för de
inhemska språken har rätt att använda heders-
titeln professor till slutet av sin mandatpe-
riod.

Övriga hänvisningar i lagstiftningen till
forskningscentralen för de inhemska språken
betraktas som hänvisningar till Institutet för
de inhemska språken.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Undervisningsminister Jukka Gustafsson
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