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elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 9 §:n

3 momentti ja 22 §, sellaisena kuin niistä on 22 § laissa 1655/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 a §

Määräys tehdä määräaikaisesti toisen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

tehtäviä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen virkamies voidaan toisen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen pyynnöstä
asettaa enintään kolmen vuoden määräajaksi
virkamiehen virkapaikkaa muuttamatta toisen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
käytettäväksi. Päätöksen asiasta tekee nimit-
tävä viranomainen. Jos elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukset eivät pääse asiassa yh-
teisymmärrykseen, voi päätöksen tehdä myös
työ- ja elinkeinoministeriö. Päätöksessä on
mainittava, missä laajuudessa virkamies on
toisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen käytettävissä.

Virkamiehen vastaanottava elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus voi määrätä virka-
miehen tekemään 1 momentissa tarkoitetussa
päätöksessä mainitussa laajuudessa vastaan-
ottavalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle kuuluvia asianomaisen virkamie-
hen virkaa vastaavia tehtäviä. Vastuualueen
osalta määräyksen antaa vastuualueen pääl-
likkö ja vastuualueisiin kuulumattomien toi-
mintayksikköjen osalta keskuksen johtaja.

9 §

Johtaminen

— — — — — — — — — — — — —
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sella on johtoryhmä, joka huolehtii keskuk-
sen toimintojen yhteensovittamisesta. Johto-
ryhmän puheenjohtajana toimii keskuksen
johtaja. Suomen metsäkeskuksen määräämä
toimihenkilö osallistuu asiantuntijajäsenenä
johtoryhmän työhön silloin, kun johtoryh-
mässä käsitellään asioita, jotka koskevat met-
sätaloutta. Johtoryhmän muusta kokoonpa-
nosta määrätään keskuksen työjärjestyksessä.
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22 §

Yhteistyö maakuntien liittojen ja kuntien
kanssa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
osallistuu alueiden kehittämisestä ja rakenne-

rahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa
laissa (7/2014) tarkoitettuun aluekehittämis-
työhön.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2014.
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