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1377/2011
Statsrådets förordning
om ändring av förordningen om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
upphävs i förordningen om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (1070/1993) 4 och 6 § samt
ändras 3, 5, 8, 11 och 12 §, av dem 11 § sådan den lyder i förordning 773/1997 och 12 §
sådan den lyder delvis ändrad i förordning 161/2000, som följer:
3§
Jord- och skogsbruksministeriet utser till
direktionen högst sju medlemmar som är förtrogna med forskningsinstitutets verksamhetsområde. Bland dessa medlemmar utser
ministeriet en till ordförande och en till vice
ordförande. Till direktionen hör dessutom
forskningsinstitutets överdirektör och en
medlem som personalen har utsett inom sig.
Direktionens mandatperiod är tre år. Jordoch skogsbruksministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.
Forskningsinstitutets direktion sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden.
Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av medlemmarna är
närvarande. Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den
åsikt som mötets ordförande omfattar.

tjänster. Direktörerna ska bistå överdirektören vid ledningen av forskningsinstitutet.
Vid forskningsinstitutet finns dessutom
tjänster som forskningsprofessor samt för
verksamheten behövlig annan personal i
tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande.
En överdirektör som har doktorsexamen
och forskningsdirektören har professors titel.

5§
Chef för forskningsinstitutet är en överdirektör. Överdirektören leder forskningsinstitutets verksamhet och svarar för att forskningsinstitutets uppgifter sköts effektivt och
ekonomiskt.
Vid forskningsinstitutet kan det finnas
tjänster som forskningsdirektör, direktör för
en verksamhetsenhet och andra direktörs-

11 §
Behörighetsvillkor är
1) för överdirektören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver, erfarenhet av ledarskap samt i
praktiken visad ledarförmåga,
2) för en forskningsdirektör doktorsexamen, grundlig förtrogenhet med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga,

8§
De ärenden som hör till forskningsinstitutet avgörs av direktionen, överdirektören, någon annan direktör eller någon annan tjänsteman som genom arbetsordningen har getts en
sådan befogenhet.
Direktionen och överdirektören avgör
ärendena på föredragning. I arbetsordningen
bestäms vilka andra ärenden som ska avgöras
på föredragning.
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3) för annan direktör högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgiftsområdet
samt i praktiken visad ledarförmåga,
4) för en forskningsprofessor doktorsexamen samt grundlig förtrogenhet med vetenskapsområdet; vid bedömningen av detta beaktas utförd vetenskaplig forskning samt andra vetenskapliga meriter och avlagda examina.
12 §
Överdirektören utnämns av statsrådet på
förslag av jord- och skogsbruksministeriet.
Direktörerna och forskningsprofessorerna
utnämns av direktionen på förslag av överdi-

rektören. Annan personal utnämns eller anställs i enlighet med arbetsordningen.
Tjänsterna som överdirektör, direktör och
forskningsprofessor kan tillsättas för högst
fem år i sänder.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
En sådan tjänst som avses i 5 § 2 mom.
och som inrättas och blir vakant efter det att
denna förordning har trätt i kraft får tillsättas
första gången utan att förklaras ledig.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2011
Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Regeringsråd Susanna Paakkola
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