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Luonnonvarakeskuksesta

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Toimiala

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävään
käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elin-
keinotoiminnan sekä hyvinvoinnin ja maa-
seudun elinvoimaisuuden edistämistä varten
on Luonnonvarakeskus.

Keskus kuuluu maa- ja metsätalousminis-
teriön toimialaan.

2 §

Tehtävät

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toi-
mialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaa;

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita
yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viran-
omaistoiminnan tueksi;

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa;
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja,

jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle;
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekis-

tereitä;
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden

säilyttämiseen liittyvät tehtävät;

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä;
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla

säädetyt tehtävät;
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön

sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus toimii tilastolaissa

(280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomai-
sena.

3 §

Luonnonvarakeskuksen organisaatio ja
johtaminen

Luonnonvarakeskuksen organisaatio muo-
dostuu valtakunnallisista tulosvastuullisista
yksiköistä sekä koko keskuksen toimialan
kattavista toiminnoista. Keskuksessa on tilas-
totehtävien hoitamista varten muiden tehtä-
vien hoitamisesta organisatorisesti erillinen ja
riippumaton tulosvastuullinen yksikkö.

Luonnonvarakeskusta johtaa pääjohtaja.
Pääjohtaja vastaa keskuksen toiminnan tulok-
sellisuudesta ja tehokkuudesta sekä vahvistaa
keskuksen työjärjestyksen.

Valtioneuvosto asettaa johtokunnan tuke-
maan Luonnonvarakeskuksen toiminnan stra-
tegista johtamista. Lisäksi keskus voi asettaa
tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia neuvot-
telukuntia.

HE 33/2014
MmVM 11/2014
EV 66/2014

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20140033


4 §

Pääjohtajan nimittäminen ja kelpoisuus-
vaatimukset

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.
Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on

ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyt-
tämä monipuolinen kokemus sekä käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskoke-
mus.

5 §

Ratkaisuvalta

Pääjohtaja ratkaisee Luonnonvarakeskuk-
selle kuuluvat asiat, jollei toisin säädetä. Pää-
johtajalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa voidaan
työjärjestyksellä siirtää muulle virkamiehelle.
Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa rat-
kaistavakseen asian, joka työjärjestyksen no-
jalla muutoin olisi hänen alaisensa ratkais-
tava.

6 §

Sopimusten tekeminen ja lahjoitukset

Luonnonvarakeskus voi tehdä sopimuksia
toimialaansa kuuluvien tutkimus-, selvitys- ja
tilastotehtävien hoitamiseksi sekä tutkimus-
ohjelmien toteuttamiseksi. Keskus voi talous-
arvionsa rajoissa käyttää asiantuntijoita.

Keskus voi tehdä toimialaansa kuuluvia
selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita
asiantuntijapalveluita maksua vastaan.

Keskus voi ottaa vastaan lahjoituksia toi-
mintaansa varten.

7 §

Maksut

Luonnonvarakeskuksen suoritteista perittä-
viin maksuihin sovelletaan valtion maksupe-
rustelakia (150/1992).

8 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkempia säännöksiä Luonnonvarakes-

kuksen johtamisesta, tehtävistä, asioiden rat-
kaisemisesta sekä johtokunnan asettamisesta,
tehtävistä ja ratkaisuvallasta annetaan valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään myös keskuksen henkilös-
töstä ja arvonimistä.

Tarkempia määräyksiä Luonnonvarakes-
kuksen toimintojen ja tehtävien järjestämi-
sestä, toimipaikoista ja ratkaisuvallasta anne-
taan työjärjestyksellä.

9 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksesta annettu laki
(1395/1997), riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksesta annettu laki (1131/1987) sekä
Metsäntutkimuslaitoksesta annettu laki
(1114/1999).

Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus
2 momentissa mainittuun lakiin, tarkoittaa
tämän lain voimaan tultua viittausta tähän
lakiin. Vastaavasti viittaus maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskukseen, riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitokseen tai Metsäntut-
kimuslaitokseen tarkoittaa tämän lain tultua
voimaan Luonnonvarakeskusta.

10 §

Tehtävien hoitoa koskevat siirtymäsään-
nökset

Luonnonvarakeskus jatkaa maa- ja elintar-
viketalouden tutkimuskeskuksen, riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Metsän-
tutkimuslaitoksen toimintaa. Edellä maini-
tuissa laitoksissa tämän lain voimaan tullessa
vireillä olevat asiat, voimassa olevat sitou-
mukset ja sopimukset sekä niistä johtuvat
oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Luonnon-
varakeskukselle.

Luonnonvarakeskukselle siirtyvät maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuk-
sen tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vat 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilastovi-
ranomaistoimintaa ja muita sen tuottamia ti-
lastoja sekä maataloustuotteiden hintaseuran-
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taa koskevat asiat, voimassa olevat sitoumuk-
set ja sopimukset sekä niistä johtuvat oikeu-
det ja velvollisuudet.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut sopi-
mukset ja sitoumukset siirtyvät Luonnonva-
rakeskukselle kuitenkin vain, jollei niiden si-
sällöstä muuta johdu.

11 §

Henkilöstön asema Luonnonvarakeskusta pe-
rustettaessa

Virkasuhteessa olevan henkilöstön ase-
masta säädetään valtion virkamieslain
(750/1994) 5 a—5 c §:ssä.

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun
laitoksen sekä maa- ja metsätalousministe-
riön tietopalvelukeskuksen 10 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja tehtäviä hoitava, työsopi-

mussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tämän
lain voimaan tullessa Luonnonvarakeskuksen
palvelukseen. Määräaikaisessa työsopimus-
suhteessa oleva henkilö siirtyy Luonnonva-
rakeskuksen palvelukseen määräaikaisen työ-
suhteensa keston ajaksi.

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen kat-
sotaan siihen liittyvien etuuksien määräyty-
misen kannalta jatkuneen valtiolla yhdenjak-
soisena.

Työsopimussuhteessa oleva henkilö voi-
daan siirtää ilman suostumustaan, jos hänet
siirretään työssäkäyntialueellaan tai työssä-
käyntialueelleen. Työssäkäyntialueella tar-
koitetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1
luvun 9 §:n mukaista aluetta.

Työsopimussuhteen ehtoihin sovelletaan
muilta osin, mitä niistä työehtosopimuksissa
sovitaan tai laissa säädetään.
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