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Laki
Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 2, 3, 7 ja 8 §, 15 §:n 1

momentti, 17 ja 25 § sekä 27 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3, 7 ja 8 §, 15 §:n 1 momentti, 17 § ja 27 §:n 1 momentti laissa

1421/2014, seuraavasti:

2 §

Toiminnan rajaus

Metsäkeskus ei saa harjoittaa liiketoimintaa, jollei muualla laissa toisin säädetä.
Metsäkeskuksella voi olla kuitenkin vähäisessä määrin kiinteää omaisuutta ennen 1 päi-

vää tammikuuta 2017 harjoitettuun taimitarhatuotantoon, metsäpuiden siemenviljelyksiin
tai muuhun metsätaloustoimintaan liittyen.

Metsäkeskuksella voi myös olla vähäisessä määrin toimitilojen hallintaan oikeuttavia
osakkeita tai omistuksia.

Metsäkeskus ei saa itse harjoittaa liiketoimintaa 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla omai-
suudella. Tämän omaisuuden myyntiä tai vuokrausta ei kuitenkaan pidetä 1 momentissa
tarkoitettuna liiketoimintana.

3 §

Metsäkeskuksen organisaation perusrakenne

Metsäkeskuksen toiminta jakautuu valtakunnallisesti toimintojaon mukaisesti. Metsä-
keskuksen toiminta on järjestettävä niin, että palveluiden alueellinen saatavuus turvataan,
kielelliset oikeudet toteutuvat ja 6 §:n mukaisten maakunnallisten metsäneuvostojen toi-
mivuus varmistetaan.

Palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi metsäkeskuksella tulee olla riittävä
määrä maantieteellisiä palvelualueita ja -pisteitä. Ruotsinkielisten palvelujen laadun var-
mistamiseksi ruotsin- ja kaksikielisillä alueilla on riittävä määrä palvelupisteitä, joiden
työkieli on ruotsi. Ruotsinkielisten palveluiden valtakunnallinen yhteensovittaminen var-
mistetaan metsäkeskuksessa yhdessä ruotsinkielisessä palvelupisteessä.

Metsäkeskuksen päätoimipaikka on Lahdessa.
Metsäkeskuksen työjärjestyksellä määrätään tarkemmin maantieteellisten palvelualuei-

den ja -pisteiden riittävästä määrästä.
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7 §

Metsäkeskuksen johtaminen

Metsäkeskusta johtaa johtokunnan alaisuudessa toimiva johtaja. Johtajan alaisuudessa
ja hänen ensimmäisenä sijaisenaan toimii metsäjohtaja. Johtajan sijaisena voi toimia myös
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö.

Johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää metsäkeskuksen toimintaa. Johtaja
määrää resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä toimintokohtaisesti. Johtaja vastaa toi-
minnan tuloksellisuudesta tavoitteena metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen. Joh-
taja vastaa myös metsäkeskuksen johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja
johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

Johtajan tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Metsäkeskuksen tehtävät

Metsäkeskuksen julkisia hallintotehtäviä ovat:
1) metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvistä suunnittelu- ja selvitystehtävistä

sekä muusta vastaavasta metsiin perustuvien elinkeinojen, ilmasto- ja energiatavoitteiden,
metsien monimuotoisuuden säilymisen ja metsätalouden muun ympäristönsuojelun edis-
tämisestä vastaaminen; tehtävät liittyvät muun muassa kansallisen metsäohjelman laati-
miseen, alueellisten metsäohjelmien laatimiseen ja edellä mainittujen ohjelmien seuran-
taan ja toteuttamiseen;

2) metsätalouden valtakunnallisen ja alueellisen yhteistoiminnan ja toiminnallisen yh-
teistyön edistäminen;

3) metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen yhteistyössä alueellisten ja maakun-
nallisten elinkeinotoimintaa edistävien organisaatioiden ja toimielinten kanssa;

4) metsätaloutta edistävä koulutus, neuvonta ja tiedotus;
5) metsälaissa (1093/1996), metsätalouden rahoitusta koskevassa lainsäädännössä,

Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011), riistava-
hinkolaissa (105/2009), metsätuhojen torjunnasta annetussa laissa (1087/2013), metsän-
viljelyaineiston kaupasta annetussa laissa (241/2002), yhteismetsälaissa (109/2003), puu-
tavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta annetussa laissa (897/2013), yhteis-
aluelaissa (758/1989) ja varainsiirtoverolaissa (931/1996) metsäkeskukselle tai metsäkes-
kuksille annetut tehtävät sekä kumottujen maatilalain (188/1977), luontaiselinkeinolain
(610/1984) ja porotalouslain (161/1990) mukaisten valtion saatavien turvaamiseen liitty-
vät tehtävät puun myyntien yhteydessä mainittujen lakien nojalla muodostetuilta tiloilta;

6) metsätalouden ja metsien tilan ja kehityksen seuraaminen sekä niihin liittyvien esi-
tysten ja aloitteiden tekeminen;

7) varautuminen metsätuhoihin ja pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetun virka-avun an-
taminen;

8) tehtäviin liittyvään kansainväliseen yhteistoimintaan osallistuminen;
9) muiden metsäkeskukselle tai metsäkeskuksille säädettyjen tehtävien hoitaminen

sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämien metsäpolitiikan valmisteluun ja täytän-
töönpanoon liittyvien tehtävien hoitaminen.

Metsäkeskuksen tehtävien tarkemmasta järjestämisestä säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella.
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15 §

Tehtävien hoidossa noudatettava menettely ja virkavastuu

Metsäkeskuksen on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003)
ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään. Mitä viranomaisesta säädetään viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sovelletaan myös metsäkeskuk-
seen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 §

Oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus

Metsäkeskus voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä hakea, kantaa ja
vastata tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.

Metsäkeskuksen puhevaltaa käyttää johtaja. Johtaja voi siirtää puhevallan käyttämisen
muulle toimihenkilölle, jos siirrolla voidaan turvata kyseisen asian mahdollisesti vaatima
erityisasiantuntemuksen käytettävyys asian käsittelyssä.

25 §

Varojen hoito ja käyttö

Metsäkeskukselle myönnetyt valtion tilintekijävarat on pidettävä erillään metsäkeskuk-
sen muista varoista sen käytettävissä olevalla valtion maksuliikepankin tilillä. Varoja saa
nostaa tililtä vain sitä mukaa kuin niitä käytetään tarkoitukseensa.

Metsäkeskukselle myönnettyjen muiden kuin sen toimintaan tarkoitettujen varojen hoi-
dossa ja tilittämisessä on noudatettava, mitä valtion talousarvion osalta säädetään tilinte-
kijästä. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin antaa tarkempia hallinnollisia määrä-
yksiä siitä tilityksestä, jonka metsäkeskus toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle.

27 §

Kirjanpito ja tilintarkastus

Metsäkeskuksen kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan,
mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Mitä muualla laissa säädetään Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköstä tai

alueyksiköstä, koskee lain tultua voimaan Suomen metsäkeskusta.
Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään metsäkeskuksen johtokunnan toimi-

kaudesta, maa- ja metsätalousministeriö voi asettaa uuden johtokunnan kesken edeltävän
johtokunnan toimikauden, kun liiketoiminta on päättynyt metsäkeskuksessa.

Metsäkeskus voi saada ennen tämän lain voimaantuloa harjoitetun liiketoiminnan päät-
tymisen johdosta irtisanottuihin vuokrasopimuksiin, muihin sopimuksiin tai omaisuuden
myyntiin liittyviä suorituksia tämän lain voimaantulon jälkeenkin, kun niiden peruste on
syntynyt ennen lain voimaantuloa.
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