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Geologian tutkimuskeskuksesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Organisatorinen asema

Geologian tutkimuskeskus on työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalaan kuuluva vi-
rasto. Tutkimuskeskus on puolueeton ja voit-
toa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio,
joka toimii asiakkaisiinsa nähden riippumat-
tomasti.

2 §

Toiminnan tavoite

Tutkimuskeskuksen toiminnan tavoitteena
on luoda ja ylläpitää kansainvälisesti korkea-
tasoista tieteellistä geologian alan tietoa ja
osaamista sekä tuottaa innovaatioita yhteis-
kunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Toi-
minnallaan tutkimuskeskus edistää elinkeino-
elämän ja alueiden kilpailukykyä ja tukee
yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeen-
panoa.

3 §

Tehtävät

Tutkimuskeskuksen tehtävänä on tehdä
tutkimusta ja tuottaa asiantuntijapalveluita

toimialallaan. Toiminta voi olla myös mak-
sullista.

Tutkimuskeskus suorittaa lisäksi muut tut-
kimukseen ja innovaatiotoimintaan liittyvät
tehtävät, jotka työ- ja elinkeinoministeriö
sille tulosohjauksessa antaa.

Tutkimuskeskuksen tehtävistä säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

4 §

Johtokunta

Tutkimuskeskuksella on johtokunta, joka
ohjaa, seuraa ja valvoo tutkimuskeskuksen
toimintaa.

Valtioneuvosto nimittää tutkimuskeskuk-
sen johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu vähintään
viisi ja enintään seitsemän jäsentä, joista yksi
edustaa työ- ja elinkeinoministeriötä. Valtio-
neuvosto määrää johtokunnan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäse-
neksi ei voida valita tutkimuskeskukseen pal-
velussuhteessa olevaa henkilöä. Henkilöstön
keskuudestaan valitsemalla edustajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouk-
sissa lukuun ottamatta nimitysasioita.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa joh-
tokunnan jäsenten palkkiot.
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Johtokunnan tehtävistä, ratkaisuvallasta ja
päätösvaltaisuudesta säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella.

5 §

Pääjohtaja

Tutkimuskeskuksessa on pääjohtaja, jonka
nimittää valtioneuvosto. Pääjohtaja johtaa ja
kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa sekä
vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoit-
teiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinominis-
teriölle ja tutkimuskeskuksen johtokunnalle.

Kelpoisuusvaatimuksina pääjohtajan vir-
kaan on ylempi korkeakoulututkinto, pereh-
tyneisyys viraston toimialaan sekä käytän-
nössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskoke-
mus.

6 §

Pääjohtajan ratkaisuvalta

Pääjohtaja ratkaisee tutkimuskeskuksessa
ratkaistavat asiat, joista ei muualla erikseen
säädetä.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa
ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi
muun tutkimuskeskukseen palvelussuhteessa
olevan henkilön ratkaistavissa.

Pääjohtajan ratkaisuvaltaa voidaan työjär-
jestyksellä siirtää muulle tutkimuskeskukseen
palvelussuhteessa olevalle henkilölle.

7 §

Työjärjestys

Pääjohtaja vahvistaa tutkimuskeskuksen
työjärjestyksen. Työjärjestyksellä määrätään
tutkimuskeskuksen sisäisestä työnjaosta ja
hallinnon järjestämisestä.

8 §

Edunvalvonta

Tutkimuskeskus kantaa ja vastaa valtion
puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja vi-
rastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tut-
kimuskeskukselle kuuluvissa asioissa, jollei
muualla toisin säädetä.

9 §

Tarkemmat säännökset

Tutkimuskeskuksen henkilöstöstä, johta-
jien ja tutkimusprofessorien kelpoisuusvaati-
muksista ja pääjohtajan sijaisen määräämi-
sestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 28 päivänä hel-
mikuuta 2011.

Tällä lailla kumotaan geologian tutkimus-
keskuksesta annettu laki (995/1983).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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