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Valtioneuvoston asetus

1425/2011

Matkailun edistämiskeskuksesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään Matkailun edistämiskeskuksesta annetun lain (1424/2011) 1 §:n 3 momentin ja 2 §:n
4 momentin nojalla:

1 §

Matkailun edistämiskeskuksen tehtävät

Matkailun edistämiskeskuksen tehtävänä
on sen lisäksi, mitä Matkailun edistämiskes-
kuksesta annetun lain (1424/2011) 1 §:n 1
momentissa säädetään:

1) tukea suomalaisten matkailupalvelu-
tuotteiden laadullista kehitystä, tuotteista-
mista ja matkailualan toimijoiden verkostoi-
tumista;

2) hankkia ja jakaa matkailualalle tarpeel-
lista markkinatietoa ja muuta liiketoimintatie-
toa;

3) kehittää Suomen matkailullista maaku-
vaa;

4) tehdä aloitteita matkailua koskevissa
asioissa;

5) avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä
matkailualan kansainväliseen yhteistyöhön
liittyvissä asioissa.

Lisäksi keskuksen tulee huolehtia muista
tehtävistä ja toimeksiannoista, jotka sille sää-
detään tai jotka työ- ja elinkeinoministeriö
sille erikseen määrää.

2 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä
Matkailun edistämiskeskuksesta annetun lain
2 §:n 1 momentissa säädetään:

1) päättää keskuksen yleisistä toimintalin-
joista sekä vaikuttavuustavoitteista ja muista
tavoitteista ottaen huomioon työ- ja elinkein-
oministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

2) hyväksyä ylijohtajan ohella keskuksen
puolesta työ- ja elinkeinoministeriön kanssa
tehtävä tulossopimus;

3) päättää keskuksen strategiasta, talousar-
vioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitel-
masta sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen hyväksymisestä;

4) päättää kokonaisrahoitukseen verrat-
tuna huomattavista investoinneista tai muista
arvoltaan merkittävistä tai pitkäaikaisista si-
toumuksista;

5) päättää muista keskuksen tai matkailu-
toimialan kannalta laajakantoisista tai peri-
aatteellisesti merkittävistä asioista;



6) huolehtia, että keskuksen sisäinen val-
vonta on järjestetty asianmukaisella tavalla;

7) päättää riskienhallinnan keskeisistä pe-
riaatteista ja valvoa tavoitteiden toteutumista;

8) nimittää tai ottaa tehtäviinsä ylijohtajan
välittömässä alaisuudessa olevat johtamisvas-
tuussa olevat henkilöt.

3 §

Johtokunnan päätösvaltaisuus ja asioiden
ratkaiseminen

Johtokunta on päätösvaltainen, kun pu-

heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Johtokunta ratkaisee asiat ylijohtajan esit-
telystä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee pu-
heenjohtajan kannattama mielipide.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.
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