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Valtioneuvoston asetus

1377/2011

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,

kumotaan riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen (1070/1993) 4 ja 6 §
sekä

muutetaan 3, 5, 8, 11 ja 12 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 § asetuksessa 773/1997 ja 12 §
osaksi asetuksessa 161/2000, seuraavasti:

3 §
Maa- ja metsätalousministeriö nimittää

johtokuntaan enintään seitsemän tutkimuslai-
toksen toimialaa tuntevaa jäsentä, joista mi-
nisteriö määrää yhden toimimaan puheenjoh-
tajana ja yhden varapuheenjohtajana. Lisäksi
johtokuntaan kuuluu tutkimuslaitoksen yli-
johtaja ja henkilöstön keskuudestaan valit-
sema jäsen. Johtokunnan toimikausi on
kolme vuotta. Maa- ja metsätalousministeriö
vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

Tutkimuslaitoksen johtokunta kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun koko-
uksen puheenjohtaja ja vähintään puolet jäse-
nistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota ko-
kouksen puheenjohtaja on kannattanut.

5 §
Tutkimuslaitoksen päällikkönä on ylijoh-

taja. Ylijohtaja johtaa tutkimuslaitoksen toi-
mintaa sekä vastaa siitä, että tutkimuslaitok-
selle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti
ja taloudellisesti.

Tutkimuslaitoksessa voi olla tutkimusjoh-
tajan, toimintayksikön johtajan tai muita joh-

tajan virkoja. Johtajan tehtävänä on avustaa
ylijohtajaa tutkimuslaitoksen johtamisessa.

Tutkimuslaitoksessa on lisäksi tutkimus-
professorin virkoja sekä muuta toiminnan
edellyttämää virkasuhteista tai työsopimus-
suhteessa olevaa henkilökuntaa.

Ylijohtajalla, jolla on tohtorin tutkinto,
sekä tutkimusjohtajalla on professorin arvo-
nimi.

8 §
Tutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkai-

see johtokunta, ylijohtaja, muu johtaja tai
muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on
työjärjestyksessä annettu.

Johtokunta ja ylijohtaja ratkaisevat asian
esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään,
mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

11 §
Kelpoisuusvaatimuksena on:
1) ylijohtajalla ylempi korkeakoulutut-

kinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen ko-
kemus, johtamiskokemus sekä käytännössä
osoitettu johtamistaito;

2) tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, sy-
vällinen perehtyneisyys tehtäväalaansa sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) muulla johtajalla ylempi korkeakoulu-



tutkinto, hyvä perehtyneisyys tehtäväalaansa
sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) tutkimusprofessorilla tohtorin tutkinto
sekä syvällinen perehtyneisyys tieteena-
laansa, mitä arvosteltaessa otetaan huomioon
tieteellinen tutkimus ja muut tieteelliset an-
siot ja tutkinnot.

12 §
Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto maa-

ja metsätalousministeriön esityksestä.
Johtajan ja tutkimusprofessorin nimittää

johtokunta ylijohtajan esityksestä. Muun hen-
kilöstön nimittämisestä ja ottamisesta määrä-
tään työjärjestyksessä.

Ylijohtajan, johtajan ja tutkimusprofesso-
rin virkaan voidaan nimittää enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Tämän asetuksen voimaan tultua perustet-
tava, avoimeksi tuleva 5 §:n 2 momentissa
tarkoitettu virka voidaan täyttää ensimmäistä
kertaa sitä haettavaksi julistamatta.

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