
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

L a k i

1424/2011

Matkailun edistämiskeskuksesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Hallinnollinen asema ja tehtävät

Matkailun edistämiskeskus on työ- ja elin-
keinoministeriön alainen virasto, joka vastaa
Suomeen suuntautuvan ja Suomessa tapahtu-
van matkailun edistämisestä, kehittämisestä
ja tutkimisesta. Keskuksen tehtävänä on
myös edistää suomalaisia matkailuelinkei-
noja.

Keskuksella voi olla Suomessa ja ulko-
mailla sijaitsevia toimintayksiköitä.

Keskuksen tehtävistä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

2 §

Johtokunta

Keskuksella on johtokunta, joka ohjaa,
seuraa ja valvoo keskuksen toimintaa.

Valtioneuvosto nimittää keskuksen johto-
kunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Johtokuntaan kuuluu vähintään viisi ja enin-
tään seitsemän keskuksen toimialaa tuntevaa
henkilöä, joista yksi edustaa työ- ja elinkein-
oministeriötä. Valtioneuvosto määrää johto-
kunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan.

Johtokunnan jäseneksi ei voida nimittää
keskukseen palvelussuhteessa olevaa henki-
löä. Henkilöstön keskuudestaan valitsemalla
edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johto-
kunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimi-
tysasioita.

Johtokunnan tehtävistä, ratkaisuvallasta ja
päätösvaltaisuudesta säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella.

3 §

Ylijohtaja

Keskuksessa on ylijohtaja, jonka nimittää
valtioneuvosto. Ylijohtaja johtaa ja kehittää
keskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan
tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttami-
sesta työ- ja elinkeinoministeriölle ja keskuk-
sen johtokunnalle.

Kelpoisuusvaatimuksena ylijohtajan vir-
kaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskoke-
mus sekä hyvä perehtyneisyys matkailuun
liittyviin kysymyksiin tai kansainväliseen lii-
ketoimintaan.

Keskuksen johtokunta määrää ylijohtajan
sijaisen.
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4 §

Ylijohtajan ratkaisuvalta

Ylijohtaja ratkaisee keskuksessa ratkaista-
vat asiat, joista ei muualla erikseen säädetä.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa
ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi
muun keskukseen palvelussuhteessa olevan
henkilön ratkaistavissa.

Ylijohtajan ratkaisuvaltaa voidaan työjär-
jestyksellä siirtää muulle keskukseen palve-
lussuhteessa olevalle henkilöstölle.

5 §

Henkilöstö

Keskuksessa on ylijohtajan virka. Muu
henkilöstö voi olla virka- tai työsopimussuh-
teista.

6 §

Työjärjestys

Keskuksella on työjärjestys, jonka vahvis-
taa ylijohtaja.

Työjärjestyksessä määrätään keskuksen si-
säisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämi-
sestä.

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan matkailun edistämis-
keskuksesta annettu laki (186/1973).

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettuun
johtokuntaan sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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