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Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
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Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) nojalla:

1 luku

Metsäkeskuksen johtokunta ja alueneu-
vottelukunta

1 §

Johtokunnan asettaminen ja tarkempi ko-
koonpano

Suomen metsäkeskuksen johtokunnassa on
maakuntien liittojen edustaja sekä valtiota
edustavat maa- ja metsätalousministeriön
edustaja ja työ- ja elinkeinoministeriön edus-
taja. Lisäksi voidaan valita muita valtiota
edustavia jäseniä.

Henkilöstöä edustamaan valitaan kaksi
metsäkeskuksen toimihenkilöä siten, että toi-
nen heistä on läsnä julkisia hallintotehtäviä
sisältäviä asioita käsiteltäessä ja toinen on
läsnä liiketoimintayksikköä koskevia asioita
käsiteltäessä. Maa- ja metsätalousministeriö
määrää toisen näistä jäsenistä ensisijaisesti
edustamaan henkilöstöä silloin, kun käsitel-
lään sekä julkisen palvelun yksikköä että lii-

ketoimintayksikköä yhteisesti koskevia hen-
kilöstö- tai muita asioita. Henkilöstöä edusta-
valla toisella jäsenellä on kuitenkin oikeus
olla läsnä ilman äänivaltaa johtokunnan vii-
meksi mainitussa kokouksessa.

Edustajia valittaessa on kiinnitettävä huo-
miota siihen, että liiketoimintayksikön har-
joittaman liiketoiminnan kanssa kilpailevan
yhteisön tai muun organisaation sellaista toi-
mihenkilöä tai luottamushenkilöä, joka voi
toiminnassaan hyödyntää liiketoimintayksi-
kön liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, ei
nimitetä johtokuntaan.

2 §

Alueneuvottelukunnan asettaminen

Alueneuvottelukunnassa on elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen, maakunnan
liiton ja henkilöstön edustajien lisäksi yksi
puuta jalostavan teollisuuden edustaja, yksi
koneyrittäjien edustaja sekä kaksi metsän-
omistajien edustajaa. Metsänomistajien edus-
tajista toinen edustaa Metsähallitusta niissä



alueyksiköissä, joiden toimialueen metsätalo-
usmaasta merkittävä osa on Metsähallituksen
hallinnassa. Muut metsänomistajien edustajat
kuin Metsähallituksen edustaja nimitetään
asianomaisen alueyksikön toimialueen edus-
tavimpien metsänomistajajärjestöjen ehdotta-
mista henkilöistä. Puuta jalostavaa teolli-
suutta, koneyrittäjiä ja alueyksikön henkilös-
töä edustavat jäsenet nimitetään edustavim-
pien järjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Metsänomistajien edustajia koskevia ehdo-
tuksia tehtäessä on huolehdittava siitä, että
asianomaisen alueyksikön toimialueen eri
metsänomistajaryhmät tulevat ehdotuksissa
huomioon otetuiksi.

3 §

Johtokunnan ja alueneuvottelukunnan jäsen-
ten kelpoisuus

Johtokunnan ja alueneuvottelukunnan jäse-
neksi ei saa nimittää henkilöä, jonka muu
tehtävä tai asema voi olla ristiriidassa metsä-
keskuksen julkisten hallintotehtävien kanssa.

Alueneuvottelukunnan jäsenellä on oltava
alueyksikön toimialueen metsätaloudellisten
olosuhteiden tuntemusta.

4 §

Eron myöntäminen sekä johtokunnan ja alue-
neuvottelukunnan täydentäminen

Eron johtokunnan puheenjohtajalle ja vara-
puheenjohtajalle myöntää pyynnöstä maa- ja
metsätalousministeriö. Muulle johtokunnan
jäsenelle eron myöntää pyynnöstä johto-
kunta. Alueneuvottelukunnan puheenjohta-
jalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle eron
myöntää pyynnöstä alueneuvottelukunta.

Jos johtokunnan tai alueneuvottelukunnan
jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden,
nimitetään hänen tilalleen uusi jäsen johto-
kunnan tai alueneuvottelukunnan jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi samassa järjestyksessä
kuin alkuperäinen jäsen on nimitetty.

5 §

Johtokunnan ja alueneuvottelukunnan järjes-
täytyminen ja toiminta

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai,
tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan
kutsusta. Puheenjohtaja kutsuu koolle johto-
kunnan vähintään neljännesvuosittain.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun koko-
uksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan
päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän
kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai
äänten mennessä tasan se mielipide, johon
puheenjohtaja on yhtynyt.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetty koskee
myös alueneuvottelukuntaa.

6 §

Johtokunnan kokousmenettely

Johtokunnan on varmistettava se, että jul-
kisen palvelun yksikön asioita esiteltäessä,
käsiteltäessä ja niistä päätettäessä liiketoi-
mintajohtaja tai muu liiketoimintayksikössä
työskentelevä toimihenkilö ei ole paikalla
johtokunnan kokouksessa. Johtokunnan on
myös varmistettava, että johtaja tai muu jul-
kisen palvelun yksikössä työskentelevä toi-
mihenkilö ei ole paikalla, kun metsäkeskuk-
sen liiketoimintaan liittyviä asioita esitellään,
käsitellään ja päätetään johtokunnan kokouk-
sessa.

Johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin
on varmistettava, että esittelylista ja siihen
liittyvä aineisto johtokunnan kokoukseen
sekä pöytäkirja kokouksesta valmistellaan ja
toimitetaan johtokunnan jäsenille siten, että
julkisten hallintotehtävien hoitamiseen ja lii-
ketoimintaan liittyvät asiat käsitellään ja toi-
mitetaan selkeästi erillisinä kokonaisuuksina
ja eri ajankohtana. Johtokunnan kokousten
kokouskutsussa on käsiteltävät asiat selkeästi
jaoteltava julkisen palvelun yksikön ja liike-
toimintayksikön asioihin.

Johtokunnan puheenjohtajan on huolehdit-
tava myös siitä, että henkilöstön edustaja
osallistuu kokoukseen vain niitä 1 §:n 2 mo-
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mentissa tarkoitettuja asioita käsiteltäessä,
joita käsittelemään hänet on valittu, ja että
hänelle toimitetaan vain näitä asioita koske-
vat asiakirjat.

7 §

Johtokunnan eräät tehtävät

Johtokunnan on tuotava maa- ja metsäta-
lousministeriön kanssa käytävään vuosittai-
seen tulossopimusneuvotteluun esitys alueyk-
siköille osoitettavien varojen jakamisesta.

Johtokunnan on toimitettava maa- ja met-
sätalousministeriölle Suomen metsäkeskuk-
sesta annetun lain (418/2011), jäljempänä
metsäkeskuslaki, 9 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetun esityksen yhteydessä alue-
yksiköiden alueneuvottelukuntien asiaa kos-
kevat esitykset.

2 luku

Julkisen palvelun yksikön toimet

8 §

Toimien haku- ja täyttömenettely

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
sellaisen toimen, jossa voidaan käyttää jul-
kista valtaa, täyttämisessä on noudatettava,
mitä valtion virkamiesasetuksessa (971/1994)
säädetään viran haku- ja täyttämismenette-
lystä. Toimen, jossa ei käytetä julkista valtaa,
avoinnaolosta on ilmoitettava asianmukai-
sella tavalla.

9 §

Toimien täyttäminen ja todistukset

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
keskusyksikön toimet täyttää johtaja. Alue-
johtaja täyttää asianomaisessa alueyksikössä
ne toimet, joissa voidaan käyttää julkista val-
taa. Muut toimet alueyksikössä täyttää asian-
omaisen alueyksikön aluejohtaja, jollei met-
säkeskuksen työjärjestyksessä toisin määrätä.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa johta-
jalle ja aluejohtajalle todistuksen irtisanoutu-
misesta ja palvelussuhteen päättymisestä.

10 §

Sijaisuudet

Maa- ja metsätalousministeriö määrää met-
säkeskuksen julkisen palvelun yksikön johta-
jan sijaisen. Johtaja määrää aluejohtajan sijai-
sen.

Johtajan ja aluejohtajan sijaiseksi on mää-
rättävä metsäkeskuksen toimihenkilö, joka
voi toimessaan käyttää julkista valtaa.

3 luku

Julkisen vallan käyttö

11 §

Tehtävien hoidon järjestäminen

Julkisen palvelun yksikön toimien, joissa
voidaan käyttää julkista valtaa, toimenku-
vissa on määriteltävä henkilön asema hänen
julkisen vallan käyttöä koskevissa tehtävis-
sään.

Julkisen palvelun yksikön toimien toimen-
kuvat on vahvistettava siten, että sama toimi-
henkilö ei tarkasta tai valvo sellaista hallin-
nollista asiakokonaisuutta, johon liittyvän
asian esittely ratkaisua varten sisältyy hänen
tehtäviinsä.

Julkisen vallan käyttöä sisältävän toimen
toimenkuvaan ei voi sisältyä metsänomista-
jan tai muun asianosaisen metsätalouteen liit-
tyvää avustamista. Metsätaloutta ja lainsää-
däntöä koskeva yleinen neuvonta ja koulutus
voivat kuitenkin sisältyä tässä tarkoitetun toi-
mihenkilön toimenkuvaan.

12 §

Julkista valtaa käyttävien toimihenkilöiden
määrääminen

Johtaja keskusyksikössä ja aluejohtaja
alueyksikössä määrää, ketkä toimihenkilöt
voivat heidän lisäkseen käyttää julkista valtaa
tehtäviensä hoitamisessa. Määräyksessä on
yksilöitävä, onko toimihenkilö johtavan esit-
telijän, esittelijän vai tarkastajan asemassa.
Määräys on pidettävä ajan tasalla, yleisön
nähtävillä, sähköisesti toimitettavissa ja siitä
on pyynnöstä annettava jäljennös.
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Johtaja julkisen palvelun yksikön keskus-
yksikössä ja aluejohtaja alueyksikössä antaa
toimihenkilölle määräyksen esittely- tai tar-
kastusoikeudesta. Aluejohtaja antaa toimi-
henkilölle määräyksen johtavan esittelijän
asemassa toimimisesta.

13 §

Asioiden ratkaiseminen

Julkisen vallan käyttöön liittyvien asioiden
ratkaisemisesta esittelystä säädetään metsä-
keskuslain 14 §:ssä. Myös johtokunnan pää-
tettäviksi säädetyt asiat ratkaistaan esittelystä.
Esittelystä muissa asioissa määrätään metsä-
keskuksen julkisen palvelun yksikön työjär-
jestyksessä.

Julkista valtaa sisältävien asioiden päätök-
set allekirjoittaa asian ratkaisija ja varmentaa
esittelijä.

Lähetteet, ilmoitukset ja niihin verrattavat
kirjeet allekirjoittaa 2 momentissa tarkoitettu
asian esittelijä.

14 §

Ratkaisuvallan siirtäminen

Metsäkeskuslain 14 §:n 1 momentin mu-
kainen ratkaisuvallan siirtäminen alueyksi-
kössä ei estä julkisen palvelun yksikön johta-
jaa ottamasta ratkaistavakseen sellaista asiaa,
jota tarkoitetaan metsäkeskuslain 16 §:n
1 momentissa.

Metsäkeskuslain 14 §:n 1 momentissa tar-
koitettu ratkaisuvallan siirtämistä koskeva
päätös on 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun
määräyksen liite.

4 luku

Kirjanpito, raportointi ja tilintarkastus

15 §

Velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa

Eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen
toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvolli-
suudesta annetun lain (19/2003) 6 §:ssä tar-
koitetut eriytetyt toiminnot, joiden kirjanpito
on pidettävä erillisenä, ovat metsäkeskuk-

sessa julkisen palvelun yksikkö ja liiketoi-
mintayksikkö.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi met-
säkeskuksen on kustannuslaskennan periaat-
teiden mukaisesti eriteltävä myös varat ja
velat kummankin yksikön osalta erikseen.

16 §

Tilikausi ja tilinpäätös

Metsäkeskuksen tilikausi on kalenteri-
vuosi. Kultakin tilikaudelta laadittavaan tilin-
päätökseen sisällytetään kirjanpitolain
(1336/1997) edellyttämän tuloslaskelman, ta-
seen ja niiden liitetiedostojen lisäksi myös
toimintakertomus.

Metsäkeskuksen, jos sillä on kirjanpito-
laissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta toi-
sessa kirjanpitovelvollisessa yhteisössä, on
laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseensä
konsernitase liitteineen.

17 §

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja vahvista-
minen sekä raportointi

Julkisen palvelun yksikön johtaja allekir-
joittaa tilinpäätöksen julkisen palvelun yksi-
kön toiminnan osalta sen lisäksi, että johto-
kunta vahvistaa koko metsäkeskuksen tilin-
päätöksen.

Vahvistettu tilinpäätös ja julkisen palvelun
yksikön osalta lisäksi tilikausikohtainen tu-
losraportti ja henkilöstötilinpäätös on toimi-
tettava tilikautta seuraavan vuoden touko-
kuun 7 päivään mennessä maa- ja metsätalo-
usministeriölle.

Tulosraportin tulee sisältää kuvaus metsä-
keskukselle myönnettyjen siirtomenojen vai-
kuttavuudesta ja niillä rahoitetun toiminnan
toiminnallisesta tuloksellisuudesta sekä sille
myönnettyjen sijoitusmenojen vaikuttavuu-
desta, taloudellisuudesta ja kannattavuudesta.
Tuloksellisuutta koskevien tietojen tulee si-
sältää myös vertailut vahvistettuihin tulosta-
voitteisiin.

Henkilöstötilinpäätöksen tulee sisältää ne
tiedot, jotka maa- ja metsätalousministeriö
katsoo tarpeellisiksi metsäkeskuksen valvon-
nan kannalta.
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18 §

Tilintarkastuskertomuksen sisältö

Metsäkeskuksen tilintarkastuskertomuk-
sessa on sen lisäksi, mitä tilintarkastuslain
(459/2007) 15 §:ssä säädetään, oltava lau-
sunto:

1) siitä, onko metsäkeskuksen hallintoa ja
taloutta hoidettu säännösten ja määräysten
mukaisesti;

2) siitä, onko tilinpäätös laadittu sitä kos-
kevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

3) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittä-
vät tiedot tilikauden toiminnasta ja talou-
desta;

4) siitä, ovatko varojen käytöstä toiminta-
kertomuksessa annetut tiedot oikeita;

5) kestävän metsätalouden rahoituslainsää-
dännön mukaisten varojen käytön osalta siltä
osin kuin niitä käytetään metsäkeskuksessa;

6) siitä, onko valtionapu tai niihin verratta-
via varoja käytetty voimassaolevan lainsää-
dännön ja valtionapua koskevan päätöksen
mukaisesti;

7) siitä, onko lähipiirisidonnaisuutta kos-
keva selvitys tehty ja arviointi sen asianmu-
kaisuudesta; sekä

8) tilinpäätöksen vahvistamisesta.

19 §

Tilintarkastajan muistutukset ja ilmoitukset

Jos tilintarkastaja havaitsee, että metsäkes-
kuksen taloutta ja hallintoa on hoidettu vas-
toin säännöksiä ja määräyksiä tai asianomai-
nen vastuuvelvollinen on muuten syyllistynyt
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus, tilintarkastajan
tulee esittää siitä tilintarkastuskertomuksessa
muistutus. Jos muistutus kohdistuu johtokun-
nan toimintaan, on tilintarkastajan saatettava
asia maa- ja metsätalousministeriön tietoon,
joka päättää asian vaatimista toimenpiteistä.

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havait-
see merkittävää huomautettavaa metsäkes-
kuksen julkisen palvelun yksikön hallinnossa
ja taloudessa, on tilintarkastajan viipymättä
ilmoitettava asiasta metsäkeskuksen johta-
jalle, johtokunnalle, aluejohtajalle sekä maa-

ja metsätalousministeriölle. Jos havainnot
koskevat liiketoimintaa, asiasta on ilmoitet-
tava viipymättä metsäkeskuksen liiketoimin-
tajohtajalle, johtokunnalle sekä maa- ja met-
sätalousministeriölle.

20 §

Tilintarkastajan riippumattomuus

Tilintarkastuslain 24 ja 25 §:ssä säädetyn
lisäksi tilintarkastuksen suorittava tarkastaja
on esteellinen, jos hän on:

1) metsäkeskuksen johtokunnan jäsen tai
varajäsen taikka sanotun organisaation palve-
luksessa oleva henkilö;

2) sellaisen yhteisön hallituksen tai hallin-
toneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai vastaa-
vassa asemassa oleva, jossa metsäkeskuksella
on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla mää-
räysvalta, taikka se, jonka tehtävänä on yhtei-
sön kirjanpidon tai varojen hoito taikka hoi-
don valvonta;

3) metsäkeskuksen johtokunnan jäseneen
tai varajäseneen, johtajaan tai tämän sijaiseen
taikka metsäkeskuksen kirjanpidosta tai varo-
jen hoidosta vastaavaan henkilöön hallinto-
lain (434/2003) 28 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetussa suhteessa oleva henkilö;

4) sellaisen rahalaitoksen palveluksessa
oleva, johon metsäkeskuksella on vakinainen
asiakassuhde;

5) asianomaisen alueyksikön toimialueen
metsänhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen tai
sanotun yhdistyksen palveluksessa oleva hen-
kilö;

6) metsäkeskuksen liiketoimintayksikön
kanssa kilpailevan yhteisön tai muun organi-
saation palveluksessa;

7) muussa sellaisessa asemassa, joka saat-
taa vaarantaa hänen riippumattomuutensa.

21 §

Velvollisuus avustaa tilintarkastajaa

Tilintarkastuslain 18 §:ssä säädetty velvol-
lisuus avustaa tilintarkastajaa koskee julkisen
palvelun yksikön johtajaa ja liiketoimintayk-
sikön liiketoimintajohtajaa.
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5 luku

Katselmustoimikunta

22 §

Katselmustoimikuntien lukumäärä ja toimi-
alueet

Metsäkeskuksessa toimii neljä katselmus-
toimikuntaa, joiden toimialueet muodostuvat
seuraavasti:

1) Etelä-Suomen katselmustoimikunta
muodostuu Kaakkois-Suomen, Hämeen-Uu-
denmaan, Pirkanmaan ja Lounais-Suomen
alueyksiköiden toimialueista;

2) Väli-Suomen katselmustoimikunta muo-
dostuu Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon,
Keski-Suomen, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
sekä Etelä-Savon alueyksiköiden toimialueis-
ta;

3) Rannikon katselmustoimikunta muodos-
tuu Rannikon alueyksikön toimialueesta;

4) Pohjois-Suomen katselmustoimikunta
muodostuu Lapin, Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan alueyksiköiden toimialueista.

23 §

Katselmustoimikunnan ja jäsenen toimikausi

Katselmustoimikunnan toimikausi on neljä
vuotta. Jos katselmustoimikunnan jäsen eroaa
tai kuolee kesken toimikauden, valitaan tai
nimetään hänen tilalleen tarvittaessa uusi jä-
sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samassa
järjestyksessä kuin alkuperäinen jäsen.

24 §

Katselmustoimikunnan jäsenten valinta

Katselmustoimikunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan määrää ja erottaa sekä
eron heille myöntää maa- ja metsätalousmi-
nisteriö. Maa- ja metsätalousministeriö vah-
vistaa muut katselmustoimikuntaan kuuluvat
jäsenet 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen taho-
jen ilmoitusten pohjalta.

Kunkin katselmustoimikunnan toimi-
alueella toimivat edustavimmat metsänomis-
tajien järjestöt valitsevat katselmustoimikun-
taa varten kaksi metsänomistajia edustavaa

jäsentä jokaista katselmustoimikunnan alu-
eella toimivaa alueyksikköä kohden. Kunkin
katselmustoimikunnan toimialueella toimivat
edustavimmat metsäalan yritykset valitsevat
toimialueensa katselmustoimikuntaa varten
kolme metsäalan yritystoimintaa edustavaa
jäsentä. Jäseniä valittaessa on huolehdittava
siitä, että katselmustoimikunnan toimialueen
eri metsänomistajaryhmät ja metsätalouden
erilainen yritystoiminta tulevat katselmustoi-
mikunnassa edustetuiksi.

Kukin alueyksikkö nimeää alueellaan toi-
mivaa katselmustoimikuntaa varten kaksi
alueyksikön toimihenkilöä. Nimetyt eivät saa
olla toimihenkilöitä, jotka voivat toimessaan
käyttää julkista valtaa tai jotka toimivat met-
säkeskuksen liiketoimintayksikössä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tahojen
on toimitettava tiedot valitsemistaan edusta-
jista toiminta-alueensa alueyksikön aluejohta-
jalle. Aluejohtajan on toimitettava maa- ja
metsätalousministeriölle luettelo 2 momen-
tissa tarkoitettujen tahojen valitsemista edusta-
jista ja alueyksiköiden nimeämistä edustajista.

25 §

Katselmustoimikunnan jäsenten kelpoisuus

Katselmustoimikunnan jäsenen tulee olla
perehtynyt metsätalouteen sekä puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan lisäksi metsätalo-
utta koskevaan lainsäädäntöön.

26 §

Katselmustoimikunnan toiminta

Katselmusta on pyydettävä asianomaiselta
alueyksiköltä, joka ilmoittaa asian edelleen
alueellaan toimivan katselmustoimikunnan
puheenjohtajalle tai, tämän ollessa estynyt,
varapuheenjohtajalle.

Katselmustoimikunta kokoontuu puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kat-
selmukseen on ensi sijassa kutsuttava katsel-
mustoimikunnan jäsenet, jotka on valittu sen
alueyksikön toimialueelta, jossa katselmuk-
sen kohde sijaitsee. Katselmustoimituksesta
on vähintään kymmenen päivää ennen toimi-
tusta ilmoitettava metsänomistajalle ja muille
asianosaisille.
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Katselmustoimikunnan näkemykseksi tulee
ehdotus, joka on saanut eniten ääniä. Jos jä-
senten äänet menevät tasan, puheenjohtajan
kanta ratkaisee katselmustoimikunnan kannan.

6 luku

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
tehtävien järjestäminen

27 §

Prosessien hallinta

Yhdenmukaisen toiminnan toteuttamiseksi
metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
menettelyt eri toiminnoissa tulee järjestää yh-
teneväisellä tavalla. Keskusyksikön on kehi-
tettävä ja valvottava prosesseittain kunkin ko-
konaisuuden toimintaa valtakunnallisesti.

28 §

Hankintojen tekeminen

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
hankintaa metsäkeskuksen liiketoimintayksi-
költä ei pidetä hankinnan toteuttamisena
omana työnä.

29 §

Ulkoinen viestintä ja toiminta

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
on tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuk-
sessa sekä muussa sen asiakkaisiin kohdistu-
vassa asioinnissa selkeästi tuotava esille, että
kyseessä on asiointi julkisia hallintotehtäviä
hoitavan yhteisön kanssa.

Julkisen palvelun yksikkö ei saa harjoittaa
viestintää tai muutoin edesauttaa metsäkes-
kuksen liiketoimintayksikön toimintaa siten,
että julkisen palvelun yksikön toiminnan riip-
pumattomuus ja puolueettomuus vaarantuu.

30 §

Haasteen tiedoksianto

Haasteen tai muun tiedoksiannon julkisen
palvelun yksikön toimintaan liittyvissä asi-
oissa katsotaan tulleen metsäkeskuksen julki-

sen palvelun yksikön tietoon, kun se on an-
nettu tiedoksi metsäkeskuksen johtajalle tai
asianomaisen alueyksikön aluejohtajalle tai
heidän sijaiselleen.

Jos haaste tai muu tiedoksianto toimitetaan
tiedoksi alueyksikön aluejohtajalle tai hänen
sijaiselleen, on alueyksikön viipymättä tiedo-
tettava asiasta johtajalle.

31 §

Palkkiot ja korvaukset

Maa- ja metsätalousministeriö määrää met-
säkeskuksen johtokunnan, alueneuvottelu-
kuntien ja katselmustoimikuntien jäsenten ja
varajäsenten palkkiot sekä päivärahan ja mat-
kakustannusten korvausten perusteet.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin palkki-
oihin ja korvauksiin ei sisälly korvausta mah-
dollisista ansionmenetyksistä.

32 §

Julkisen palvelun yksikön työjärjestys

Julkisen palvelun yksikön työjärjestyksestä
on ennen sen vahvistamista pyydettävä lau-
sunto maa- ja metsätalousministeriöltä. Työ-
järjestyksestä on sen vahvistamisen jälkeen
toimitettava välittömästi jäljennös maa- ja
metsätalousministeriöön.

7 luku

Erinäiset säännökset

33 §

Metsäkeskukselle siirtyvä kiinteä omaisuus

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
on pidettävä omistamistaan kiinteistöistä
alueyksiköittäin ajantasaista luetteloa. Niiden
osalta luettelon tulee sisältää vähintään seu-
raavat tiedot kunkin kiinteistön osalta:

1) kiinteistön nimi;
2) kiinteistötunnus;
3) sijaintikunta ja -alueyksikkö;
4) tasearvo;
5) milloin, millä saantoperusteella ja miltä

taholta metsäkeskus tai metsäkeskuksista ja
metsätalouden kehittämiskeskuksesta anne-
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tussa laissa (1474/1995) tarkoitettu metsäkes-
kus on omaisuuden saanut;

6) maininta siitä, kuuluko kiinteistö metsä-
keskuksen julkisen palvelun yksikön vai liike-
toimintayksikön hallinnoimaan omaisuuteen;

7) kiinteistön käyttötarkoitus mukaan lu-
kien vuokraus.

Metsäkeskuksen on merkittävä 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot luetteloon myös sen
omistuksesta siirtyneistä kiinteistöistä.

34 §

Metsäkeskukselle siirtyvä muu kuin kiinteä
omaisuus

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
on pidettävä kiinteistöosakkeista, muista
osakkeista ja osakkuuksista alueyksiköittäin
ajantasaista luetteloa. Osakkeiden osalta luet-
telon tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) minkä omaisuuden hallintaan kiinteistö-
osakkeet oikeuttavat;

2) osakeyhtiön nimi ja sijaintikunta;
3) osakkeiden tasearvo; ja
4) milloin ja millä saantoperusteella ja

miltä taholta metsäkeskus tai metsäkeskuk-
sista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta
annetussa laissa tarkoitettu metsäkeskus on
osakkeet saanut.

8 luku

Voimaantulo

35 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

36 §

Johtava esittelijä

Tämän asetuksen voimaan tullessa metsä-
keskuksista ja metsätalouden kehittämiskes-
kuksesta annetussa laissa tarkoitettu viran-
omaispäällikkö siirtyy toimimaan metsäkes-

kuksen alueyksikön johtavana esittelijänä sen
jälkeen kun aluejohtaja on valittu alueyksik-
köön.

37 §

Metsäkeskusten tilikauden 2011 tilinpäätös-
ten vahvistaminen ja allekirjoittaminen

Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittä-
miskeskuksesta annetussa laissa tarkoitetun
metsäkeskuksen tilikauden 2011 tilinpäätök-
sen vahvistaa metsäkeskuslain 37 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu väliaikainen alueneuvot-
telukunta tai varsinainen alueneuvottelu-
kunta, jos se on jo valittu, ja allekirjoittavat
edellä mainittu toimielin ja metsäkeskuslain
37 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilö.
Vahvistettu tilinpäätös on toimitettava vii-
meistään 7 päivänä toukokuuta 2012 maa- ja
metsätalousministeriölle.

38 §

Kirjanpitoa koskeva siirtymäsäännös

Metsäkeskuksen on esitettävä maa- ja met-
sätalousministeriölle viimeistään vuoden
2012 tilinpäätöksessä erilliset taseet julkisen
palvelun yksikön hallinnoimista varoista ja
muusta omaisuudesta sekä veloista ja muista
velvoitteista sekä liiketoimintayksikön hallin-
noimista varoista ja muusta omaisuudesta
sekä veloista ja muista velvoitteista 31 päivän
joulukuuta 2012 tilanteen mukaisena.

Ennen 1 momentissa tarkoitettua erillisten
taseiden esittämistä metsäkeskuksen on huo-
lehdittava 15 §:ssä tarkoitetun erilliskirjanpi-
don avulla julkisen palvelun yksikön ja liike-
toimintayksikön varojen erillään pidosta ja
omaisuuserien asianmukaisesta käypiin arvoi-
hinsa arvostettuna kirjaamisesta kirjanpitoon.

39 §

Erään tehtävän järjestäminen

Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittä-
miskeskuksesta annetussa laissa tarkoitettu-
jen metsäkeskusten katselmustoimikunnat
jatkavat toimialueillaan siihen saakka, kunnes
uudet katselmustoimikunnat on valittu 24 §:n
mukaisesti.
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Metsäkeskusten katselmustoimikunnissa
tämän asetuksen voimaantullessa vireillä ole-
vat katselmusasiat siirtyvät siihen tässä ase-
tuksessa tarkoitettuun katselmustoimikun-

taan, jonka toimialue sisältää 1 momentissa
tarkoitetun lain mukaisen katselmustoimikun-
nan toimialueen.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen
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