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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksis-
ta ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 
10 §:n muuttamisesta 

  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi met-
säkeskuksista ja metsätalouden kehittämis-
keskuksesta annetun lain Metsätalouden ke-
hittämiskeskus Tapion johtokuntaa koskevaa 
säännöstä. Esityksen mukaan kehittämiskes-

kuksen johtaja ei olisi kehittämiskeskuksen 
johtokunnan jäsen.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2004. 

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on 
metsätalouden kehittämis- ja asiantuntijaor-
ganisaatio, joka hoitaa sille kuuluvia tehtäviä 
tekemällä metsätaloutta koskevia esityksiä ja 
aloitteita sekä tuottamalla metsätaloudellisia 
kehittämis- ja asiantuntijapalveluja maa- ja 
metsätalousministeriölle, metsäkeskuksille ja 
muille tahoille sekä suorittamalla ne erityis-
tehtävät, jotka maa- ja metsätalousministeriö 
sille antaa. Varsinaiset viranomaistehtävät 
eivät kuulu kehittämiskeskuksen tehtäväalu-
eeseen. Kehittämiskeskus hoitaa myös met-
säkeskusten hallinnollisia palvelutehtäviä.  

Kehittämiskeskuksella on johtokunta, jo-
hon kuuluu seitsemän jäsentä. Kullakin jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen. Kehit-
tämiskeskuksen johtaja on johtokunnan jä-
sen. Hänen varajäsenensä on hänen sijaisek-
seen määrätty toimihenkilö. Johtokunnan 
asettaa maa- ja metsätalousministeriö neljäk-
si kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunnan 
jäsenten tulee edustaa kehittämiskeskuksen 
toiminnan kannalta keskeistä asiantuntemus-
ta. Johtokunnan jäsenistä kolmen tulee edus-
taa metsäkeskuksia. Metsäkeskusten edusta-
jat tulee nimittää metsäkeskusten ehdottamis-
ta henkilöistä siten, että yksi jäsenistä nimite-
tään pääasiallisesti ruotsinkielisiä alueita var-
ten olevan metsäkeskuksen ehdotuksesta.  

Esityksessä ehdotetaan metsäkeskuksista ja 
metsätalouden kehittämiskeskuksesta anne-
tun lain 10 §:ää muutettavaksi siten, että 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion joh-
taja ei enää olisi kehittämiskeskuksen johto-
kunnan jäsen. Lisäksi pykälää ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että johtokunnan jäsen-
ten määrä olisi enintään seitsemän nykyisen 
seitsemän jäsenen sijasta. Johtokunnan tehtä-
vänä on muun muassa päättää kehittämiskes-
kuksen toimintalinjoista ja monivuotisista 
toimintasuunnittelua koskevista asioista sekä 

ylimpänä toimielimenä valvoa kehittämis-
keskuksen toimintaa. Kehittämiskeskuksen 
johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehit-
tää kehittämiskeskuksen toimintaa, vastata 
kehittämiskeskuksen toiminnan tulokselli-
suudesta sekä johtokunnassa käsiteltävien 
asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätös-
ten täytäntöönpanosta. Muutosehdotus sel-
kiinnyttäisi johtokunnan ja johtajan rooleja 
sekä korostaisi johtokunnan asemaa kehittä-
miskeskuksen ylimpänä toimielimenä.  
  
2.  Esityksen vaikutukset  

Esitys selkeyttäisi Metsätalouden kehittä-
miskeskus Tapion johtokunnan ja johtajan 
tehtäviä sekä johtokunnan ja johtajan välisiä 
ohjaus- ja vastuusuhteita. Esityksellä ei ole 
muita vaikutuksia. 
  
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. Esityksestä on 
pyydetty lausunnot metsäkeskuksilta, Metsä-
talouden kehittämiskeskus Tapiolta, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry:ltä sekä Metsäteollisuus ry:ltä. Valtaosa 
lausunnonantajista kannattaa esitystä. Metsä-
talouden kehittämiskeskus Tapio ei pidä pel-
kästään kehittämiskeskuksen johtokunnan 
kokoonpanoa koskevaa lakimuutosta tarkoi-
tuksenmukaisena. 
  
4.  Tarkemmat säännökset  

Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehit-
tämiskeskuksesta annetun asetuksen 
(93/1996) 15 §:n mukaan kehittämiskeskuk-
sen johtaja on johtokunnan jäsen. Esityksen 
johdosta tulee metsäkeskuksista ja metsäta-
louden kehittämiskeskuksesta annettua ase-
tusta muuttaa ehdotettua lainmuutosta vas-
taavaksi. 
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5.  Voimaantulo 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion 
johtokunnan toimikausia päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2003. Laki ehdotetaan tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004, jotta 

uusi johtokunta voitaisiin asettaa esityksen 
mukaisena. 
  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
  
  
  

Laki 

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n                       
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 

1995 annetun lain (1474/1995) 10 § seuraavasti: 
  

10 § 

Kehittämiskeskuksen johtokunta 

Kehittämiskeskuksella on johtokunta, jo-
hon kuuluu enintään seitsemän jäsentä. Kul-
lakin jäsenellä on henkilökohtainen varajä-
sen, jota koskevat samat säännökset kuin jä-
sentäkin. Johtokunnan asettaa maa- ja metsä-
talousministeriö neljäksi kalenterivuodeksi 
kerrallaan. 

Johtokunnan jäsenten tulee edustaa kehit-
tämiskeskuksen toiminnan kannalta keskeistä 
asiantuntemusta. Johtokunnan jäsenistä kol-
men tulee edustaa metsäkeskuksia. Metsä-
keskusten edustajat tulee nimittää metsäkes-
kusten ehdottamista henkilöistä siten, että 
yksi jäsenistä nimitetään pääasiallisesti ruot-
sinkielisiä alueita varten olevan metsäkes-
kuksen ehdotuksesta. 

Johtokunnan tehtävistä, asettamisesta, tar-
kemmasta kokoonpanosta ja muista johto-
kuntaa koskevista tarpeellisista asioista sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 

——— 
  

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 
200 . 

Kehittämiskeskuksen nykyisen johtokun-
nan 31 päivänä joulukuuta 2003 päättyvä 
toimikausi jatkuu siihen saakka kunnes maa- 
ja metsätalousministeriö on asettanut tämän 
lain mukaisen johtokunnan. Tämän lain mu-
kaisesti ensimmäisen kerran asetetun johto-
kunnan toimikausi päättyy vuoden 2007 lo-
pussa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003 

  
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

  
  
 
 

Maa- ja metsätalousministeri  Juha Korkeaoja 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

  
  
  

Laki 

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n                 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 

1995 annetun lain (1474/1995) 10 § seuraavasti: 
  

 Voimassa oleva laki  Ehdotus 
   

  
 10 § 

 Kehittämiskeskuksen johtokunta 

 Kehittämiskeskuksella on johtokunta, 
johon kuuluu seitsemän jäsentä. Kullakin 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, jo-
ta koskevat samat säännökset kuin jäsentä-
kin. Kehittämiskeskuksen johtaja on johto-
kunnan jäsen. Hänen varajäsenensä on hä-
nen sijaisekseen määrätty toimihenkilö. 
Johtokunnan asettaa maa- ja metsätalous-
ministeriö neljäksi kalenterivuodeksi kerral-
laan. 

 Johtokunnan jäsenten tulee edustaa ke-
hittämiskeskuksen toiminnan kannalta kes-
keistä asiantuntemusta. Johtokunnan jäse-
nistä kolmen tulee edustaa metsäkeskuksia. 
Metsäkeskusten edustajat tulee nimittää 
metsäkeskusten ehdottamista henkilöistä si-
ten, että yksi jäsenistä nimitetään pääasialli-
sesti ruotsinkielisiä alueita varten olevan 
metsäkeskuksen ehdotuksesta. 

 Johtokunnan tehtävistä, asettamisesta ja 
muista johtokuntaa koskevista tarpeellisista 
asioista säädetään tarkemmin asetuksella. 

   
   

 10 § 

 Kehittämiskeskuksen johtokunta 

 Kehittämiskeskuksella on johtokunta, 
johon kuuluu enintään seitsemän jäsentä. 
Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen va-
rajäsen, jota koskevat samat säännökset 
kuin jäsentäkin. Johtokunnan asettaa maa- 
ja metsätalousministeriö neljäksi kalenteri-
vuodeksi kerrallaan. 

  
  
  
 Johtokunnan jäsenten tulee edustaa ke-

hittämiskeskuksen toiminnan kannalta kes-
keistä asiantuntemusta. Johtokunnan jäse-
nistä kolmen tulee edustaa metsäkeskuksia. 
Metsäkeskusten edustajat tulee nimittää 
metsäkeskusten ehdottamista henkilöistä si-
ten, että yksi jäsenistä nimitetään pääasialli-
sesti ruotsinkielisiä alueita varten olevan 
metsäkeskuksen ehdotuksesta. 

 Johtokunnan tehtävistä, asettamisesta, 
tarkemmasta kokoonpanosta ja muista joh-
tokuntaa koskevista tarpeellisista asioista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 ——— 
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 Tämä laki tulee voimaan   päivänä    
kuuta 200 . 

 Kehittämiskeskuksen nykyisen johto-
kunnan 31 päivänä joulukuuta 2003 päätty-
vä toimikausi jatkuu siihen saakka kunnes 
maa- ja metsätalousministeriö on asettanut 
tämän lain mukaisen johtokunnan. Tämän 
lain mukaisesti ensimmäisen kerran asete-
tun johtokunnan toimikausi päättyy vuoden 
2007 lopussa. 

 Ennen tämän lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

——— 
 
   

  


