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Kotimaisten kielten keskuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Organisatorinen asema

Kotimaisten kielten keskus on opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva
virasto.

2 §

Toiminnan tavoite

Keskuksen tavoitteena on kielen asiantun-
tijana edistää keskuksen toimialaan kuulu-
vien kielten käyttöä yhteiskunnassa.

3 §

Tehtävät

Keskuksen tehtävänä on suomen ja ruotsin
kielten huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä
kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tut-
kimus.

Keskuksen tehtävänä on lisäksi koordi-
noida saamen kielten, viittomakielten ja ro-
manikielen kielenhuoltoa.

4 §

Kielilautakunnat

Keskuksen yhteydessä toimii suomen kie-
len, ruotsin kielen, saamen kielen, viittoma-
kielen ja romanikielen lautakunnat.

Lautakuntien tehtävänä on alallaan antaa
kielenkäyttöä koskevia periaatteellisia tai
yleisluonteisia suosituksia.

5 §

Johtaja

Keskuksessa on johtaja.
Johtaja johtaa, valvoo ja kehittää keskuk-

sen toimintaa ja vastaa toiminnan tulokselli-
suudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle.

Johtaja vahvistaa keskuksen työjärjestyk-
sen.

Johtaja ratkaisee keskuksen asiat esitte-
lystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.
Johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkais-
tavakseen asian, joka muutoin olisi muun
keskukseen palvelussuhteessa olevan ratkais-
tava.
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6 §

Neuvottelukunta

Keskuksessa on viraston toimintaa tukeva
neuvottelukunta, joka käsittelee toiminnan
kehittämistä ja suuntaamista, tekee niitä kos-
kevia aloitteita ja edistää keskuksen yhteis-
työtä eri sidosryhmien kanssa.

7 §

Oikeus ottaa vastaan lahjoituksia

Keskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoi-
tuksia toimintaansa varten.

8 §

Viraston rahoitus

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain
määräraha keskuksen toiminnan rahoittami-
seksi.

Edellä 1 momentissa osoitettu määräraha
osoitetaan ensisijaisesti veikkausvoittova-
roista, jotka valtion talousarviossa on osoi-
tettu käytettäviksi tieteen tukemiseen.

9 §

Tarkemmat säännökset

Keskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuk-
sista, johtajan nimittämisestä, lautakuntien ja
neuvottelukunnan jäsenmäärästä sekä jäsen-
ten valinnasta ja tarvittaessa organisaatiosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksesta annettu laki (48/1976).

Ennen tämän lain voimaantuloa asetetut
kielilautakunnat ja neuvottelukunta jatkavat
toimintaansa toimikautensa loppuun.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
johtajalla on oikeus käyttää professorin arvo-
nimeä toimikautensa loppuun saakka.

Muun lainsäädännön viittaukset Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskukseen katsotaan
viittauksiksi Kotimaisten kielten keskukseen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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