
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus

1448/2014

Suomen metsäkeskuksen toiminnasta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain
(418/2011) nojalla:

1 luku

Metsäkeskuksen johtokunta

1 §

Metsäkeskuksen johtokunnan asettaminen ja
tarkempi kokoonpano

Suomen metsäkeskuksen johtokunnassa on
maa- ja metsätalousministeriön edustajan ja
henkilöstön edustajan lisäksi oltava metsän-
omistajien ja puuta jalostavan teollisuuden
edustus.

Henkilöstöä edustamaan valitaan johto-
kuntaan kaksi metsäkeskuksen toimihenkilöä
siten, että toinen heistä on läsnä julkisia hal-
lintotehtäviä sisältäviä asioita käsiteltäessä ja
toinen on läsnä liiketoimintayksikköä koske-
via asioita käsiteltäessä. Maa- ja metsätalous-
ministeriö määrää toisen näistä jäsenistä ensi-
sijaisesti edustamaan henkilöstöä silloin, kun
käsitellään sekä julkisen palvelun yksikköä
että liiketoimintayksikköä yhteisesti koskevia
henkilöstö- tai muita asioita. Henkilöstöä
edustavalla toisella jäsenellä on kuitenkin oi-
keus olla läsnä ilman äänivaltaa johtokunnan
viimeksi mainitussa kokouksessa.

2 §

Johtokunnan jäsenten kelpoisuus

Johtokunnan jäseneksi ei saa nimittää hen-
kilöä, jonka muu tehtävä tai asema voi olla
ristiriidassa metsäkeskuksen julkisten hallin-
totehtävien kanssa.

Edustajia valittaessa on myös kiinnitettävä
huomiota siihen, että liiketoimintayksikön
harjoittaman liiketoiminnan kanssa kilpaile-
van yhteisön tai muun organisaation sellaista
toimihenkilöä tai luottamushenkilöä, joka voi
toiminnassaan hyödyntää liiketoimintayksi-
kön liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, ei
nimitetä johtokuntaan.

3 §

Eron myöntäminen sekä johtokunnan
täydentäminen

Eron johtokunnan puheenjohtajalle ja vara-
puheenjohtajalle myöntää pyynnöstä maa- ja
metsätalousministeriö. Muulle johtokunnan
jäsenelle eron myöntää pyynnöstä johto-
kunta.



Jos johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee kes-
ken toimikauden, nimitetään hänen tilalleen
uusi jäsen johtokunnan jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi samassa järjestyksessä kuin alku-
peräinen jäsen on nimitetty.

4 §

Johtokunnan eräät tehtävät

Johtokunnan on tuotava maa- ja metsäta-
lousministeriön kanssa käytävään tulossopi-
musneuvotteluun esitys metsäkeskukselle
osoitettujen varojen kohdentamisesta.

5 §

Johtokunnan järjestäytyminen ja toiminta

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai,
tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan
kutsusta. Puheenjohtaja kutsuu koolle johto-
kunnan vähintään neljännesvuosittain.

Johtokunnan kokous voidaan järjestää
myös tietoliikenneyhteyden tai muun tekni-
sen apuvälineen avulla.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun koko-
uksen puheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä on saapuvilla. Johtokunnan
päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän
kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai
äänten mennessä tasan se mielipide, johon
puheenjohtaja on yhtynyt.

Jos johtokunta on asettanut jaostoja, julki-
sen palvelun yksikön toimintaan liittyvät
asiat johtokunnassa esittelee johtaja ja liike-
toimintaan liittyvät asiat esittelee liiketoimin-
tajohtaja tai jaoston puheenjohtaja. Jaoston
puheenjohtajalla on johtokunnan niin päättä-
essä läsnäolo-oikeus, kun johtokunta käsitte-
lee jaoston valmistelemia asioita.

6 §

Johtokunnan kokousmenettely

Johtokunnan on varmistettava, että julki-
sen palvelun yksikön asioita esiteltäessä, kä-
siteltäessä ja niistä päätettäessä liiketoiminta-
johtaja tai muu liiketoimintayksikössä työs-
kentelevä toimihenkilö ei ole paikalla johto-

kunnan kokouksessa. Johtokunnan on myös
varmistettava, että johtaja tai muu julkisen
palvelun yksikössä työskentelevä toimihen-
kilö ei ole paikalla, kun metsäkeskuksen lii-
ketoimintaan liittyviä asioita esitellään, käsi-
tellään ja päätetään johtokunnan kokoukses-
sa.

Johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin
on varmistettava, että esittelylista ja siihen
liittyvä aineisto johtokunnan kokoukseen
sekä pöytäkirja kokouksesta valmistellaan ja
toimitetaan johtokunnan jäsenille siten, että
julkisten hallintotehtävien hoitamiseen ja lii-
ketoimintaan liittyvät asiat käsitellään ja toi-
mitetaan selkeästi erillisinä kokonaisuuksina
ja eri ajankohtana. Johtokunnan kokousten
kokouskutsussa käsiteltävät asiat on selkeästi
jaoteltava julkisen palvelun yksikön ja liike-
toimintayksikön asioihin. Johtokunnan koko-
usten aineisto ja pöytäkirjat on toimitettava
viivytyksettä myös maa- ja metsätalousminis-
teriöön.

Johtokunnan puheenjohtajan on huolehdit-
tava myös siitä, että henkilöstön edustaja
osallistuu kokoukseen vain niitä 1 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuja asioita käsiteltäessä,
joita käsittelemään hänet on valittu, ja että
hänelle toimitetaan vain näitä asioita koske-
vat asiakirjat.

2 luku

Maakunnalliset metsäneuvostot

7 §

Maakunnallisten metsäneuvostojen toiminta-
alueet ja nimet

Julkisen palvelun yksikön on sisällytettävä
työjärjestykseen maakunnallisten metsäneu-
vostojen toiminta-alueet ja nimet. Metsäneu-
vostojen toiminta-alueet on rajattava siten,
että ne noudattavat maakuntajakoja. Metsä-
neuvostot on muodostettava tarkoituksenmu-
kaisiksi siten, että niiden toiminta edistää alu-
eellista yhteistyötä. Toiminta-alueiden on
myös oltava tarkoituksenmukaisia metsiin
perustuvien elinkeinojen edistämisen kan-
nalta.
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8 §

Maakunnallisen metsäneuvoston asettaminen
ja muut menettelyt

Maakunnallisessa metsäneuvostossa on ol-
tava jäseniä, joilla on metsäneuvoston toi-
minta-alueen metsiin perustuvien elinkeino-
jen paikallistuntemusta. Lisäksi metsäneu-
vostojen jäseniä nimitettäessä tulee ottaa huo-
mioon jäsenten asiantuntemus metsien talou-
delliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestä-
vyyteen liittyvissä asiakokonaisuuksissa.

Maakunnallisen metsäneuvoston jäsen voi
halutessaan ilmoittaa kirjallisesti irtisanoutu-
misestaan metsäneuvoston jäsenyydestä. Il-
moitus on toimitettava metsäneuvoston sih-
teerille.

Jos metsäneuvoston jäsen eroaa 2 momen-
tin mukaisesti, päättyy samalla myös hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä jäsenyys
metsäneuvostossa. Jäsenen tai varajäsenen
erotessa metsäkeskus harkitsee, pyydetäänkö
eronneen tilalle uusia jäsenesityksiä vai jat-
kaako metsäneuvosto suppeammalla kokoon-
panolla.

9 §

Maakunnallisen metsäneuvoston
järjestäytyminen ja toiminta

Maakunnallinen metsäneuvosto kokoontuu
puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, va-
rapuheenjohtajan kutsusta. Maakunnallisen
metsäneuvoston ensimmäisen kokouksen
kutsuu koolle metsäkeskuksen julkisen palve-
lun yksikkö.

Maakunnallinen metsäneuvosto on päätös-
valtainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja
vähintään puolet muista jäsenistä on saapu-
villa. Maakunnallisen metsäneuvoston pää-
tökseksi tulee se mielipide, jota enemmän
kuin puolet läsnä olevista on kannattanut, tai
äänten mennessä tasan se mielipide, johon
puheenjohtaja on yhtynyt.

Maakunnallisen metsäneuvoston kokous
voidaan järjestää myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
edustaja esittelee maakunnallisessa metsä-
neuvostossa käsiteltävät asiat. Julkisen palve-

lun yksikön on varattava riittävä resurssi met-
säneuvostojen työskentelyyn.

3 luku

Julkisen palvelun yksikön toimet

10 §

Toimien haku- ja täyttömenettely

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
sellaisen toimen, jossa voidaan käyttää jul-
kista valtaa, täyttämisessä on noudatettava,
mitä valtion viran haku- ja täyttämismenette-
lyä koskevissa säännöksissä säädetään. Toi-
men, jossa ei käytetä julkista valtaa, avoinna-
olosta on ilmoitettava asianmukaisella ta-
valla.

11 §

Toimien täyttäminen ja todistukset

Johtaja voi valtuuttaa metsäjohtajan tai ra-
hoitus- ja tarkastuspäällikön täyttämään esit-
telijän ja tarkastajan toimet. Muiden toimien
osalta johtaja voi valtuuttaa työnjohdollisessa
esimiesasemassa olevan toimihenkilön tai
hallinnollisista asioista vastuussa olevan joh-
tavan toimihenkilön täyttämään tietyt toimet.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa johta-
jalle todistuksen irtisanoutumisesta ja palve-
lussuhteen päättymisestä.

12 §

Sijaisuudet

Johtajan on määrättävä metsäjohtajan sijai-
seksi yksi tai useampi rahoitus- ja tarkastus-
päällikkö. Määräyksessä on todettava sijai-
suusjärjestys.

Jos sekä johtaja että metsäjohtaja ovat es-
tyneitä hoitamaan tehtäviään, metsäjohtajan
ensimmäiseksi sijaiseksi sijaisuusjärjestyksen
mukaisesti määrätty rahoitus- ja tarkastus-
päällikkö toimii johtajan sijaisena. Mahdolli-
sessa kyseisen rahoitus- ja tarkastuspäällikön
esteellisyystilanteessa toimitaan 1 momen-
tissa tarkoitetun sijaisuusjärjestyksen mu-
kaan.
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Rahoitus- ja tarkastuspäällikön sijaiseksi
on määrättävä toinen rahoitus- ja tarkastus-
päällikkö.

4 luku

Julkisen vallan käyttö

13 §

Tehtävien hoidon järjestäminen

Julkisen palvelun yksikön toimien, joissa
voidaan käyttää julkista valtaa, toimenku-
vissa on määriteltävä henkilölle sallitut työ-
yhdistelmät hänen julkisen vallan käyttöä
koskevissa tehtävissään ja muissa tehtävis-
sään.

Julkisen palvelun yksikön toimien toimen-
kuvat on vahvistettava siten, että sama toimi-
henkilö ei tarkasta tai valvo sellaista hallin-
nollista asiakokonaisuutta, johon liittyvän
asian esittely ratkaisua varten sisältyy hänen
tehtäviinsä.

Julkisen vallan käyttöä sisältävän toimen
toimenkuvaan ei voi sisältyä metsänomista-
jan tai muun asianosaisen metsätalouteen liit-
tyvää avustamista. Metsätaloutta ja lainsää-
däntöä koskeva yleinen neuvonta, siten kuin
hallintolain (434/2003) 8 §:ssä säädetään, voi
kuitenkin sisältyä tässä tarkoitetun toimihen-
kilön toimenkuvaan. Myös metsätaloutta ja
lainsäädäntöä koskeva yleinen koulutus voi
sisältyä toimihenkilön toimenkuvaan.

14 §

Julkista valtaa käyttävien toimihenkilöiden
määrääminen

Johtaja määrää, ketkä toimihenkilöt voivat
hänen, metsäjohtajan ja rahoitus- ja tarkastus-
päälliköiden lisäksi käyttää julkista valtaa
tehtäviensä hoitamisessa. Määräyksessä on
yksilöitävä, onko toimihenkilö esittelijän vai
tarkastajan asemassa. Määräys on pidettävä
ajan tasalla, yleisön nähtävillä sekä sähköi-
sesti toimitettavissa ja siitä on pyynnöstä an-
nettava jäljennös.

Johtaja antaa toimihenkilölle määräyksen
esittely- tai tarkastusoikeudesta.

15 §

Asioiden ratkaiseminen

Julkisen vallan käyttöön liittyvien asioiden
ratkaisemisesta esittelystä säädetään Suomen
metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011)
14 §:ssä. Myös johtokunnan päätettäviksi
säädetyt asiat ratkaistaan esittelystä. Esitte-
lystä muissa asioissa määrätään metsäkes-
kuksen julkisen palvelun yksikön työjärjes-
tyksessä.

Julkista valtaa sisältävien asioiden päätök-
set allekirjoittaa asian ratkaisija ja varmentaa
esittelijä. Päätökset voidaan allekirjoittaa ko-
neellisesti milloin tästä on erikseen säädetty.

Lähetteet, ilmoitukset ja niihin verrattavat
kirjeet allekirjoittaa 2 momentissa tarkoitettu
asian esittelijä.

5 luku

Kirjanpito, raportointi ja tilintarkastus

16 §

Velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa

Eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen
toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvolli-
suudesta annetun lain (19/2003) 6 §:ssä tar-
koitetut eriytetyt toiminnot, joiden kirjanpito
on pidettävä erillisenä, ovat metsäkeskuk-
sessa julkisen palvelun yksikkö ja liiketoi-
mintayksikkö.

17 §

Tilikausi ja tilinpäätös

Metsäkeskuksen tilikausi on kalenteri-
vuosi. Kultakin tilikaudelta laadittavaan tilin-
päätökseen sisällytetään kirjanpitolain
(1336/1997) edellyttämät tuloslaskelma, tase
ja niiden liitetiedot, toimintakertomus sekä
julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayk-
sikön erilliset tilinpäätökset sekä rahoituslas-
kelmat. Toimintakertomuksen liitteenä tulee
olla sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvis-
tuslausuma julkisen palvelun yksikön osalta.

Metsäkeskuksen, jos sillä on kirjanpito-
laissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta toi-
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sessa kirjanpitovelvollisessa yhteisössä, on
laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseensä
konsernitase liitteineen, mikäli tämä on tar-
peen oikean ja riittävän tiedon saamiseksi.

18 §

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja
vahvistaminen sekä raportointi

Julkisen palvelun yksikön johtaja allekir-
joittaa tilinpäätöksen julkisen palvelun yksi-
kön toiminnan osalta sen lisäksi, että johto-
kunta vahvistaa koko metsäkeskuksen tilin-
päätöksen.

Vahvistettu tilinpäätös ja julkisen palvelun
yksikön osalta lisäksi tilikausikohtainen tu-
loksellisuusraportti ja henkilöstötilinpäätös
on toimitettava tilikautta seuraavan vuoden
toukokuun 7 päivään mennessä maa- ja met-
sätalousministeriölle.

Tuloksellisuusraportin tulee sisältää ku-
vaus metsäkeskukselle myönnettyjen siirto-
menojen vaikuttavuudesta ja niillä rahoitetun
toiminnan toiminnallisesta tuloksellisuudesta
sekä sille myönnettyjen sijoitusmenojen vai-
kuttavuudesta, taloudellisuudesta ja kannatta-
vuudesta. Tuloksellisuutta koskevien tietojen
tulee sisältää myös vertailut vahvistettuihin
tulostavoitteisiin.

Henkilöstötilinpäätöksen tulee sisältää ne
tiedot, jotka maa- ja metsätalousministeriö
katsoo tarpeellisiksi metsäkeskuksen valvon-
nan kannalta.

19 §

Tilintarkastuskertomuksen sisältö

Metsäkeskuksen tilintarkastuskertomuk-
sessa on sen lisäksi, mitä tilintarkastuslain
(459/2007) 15 §:ssä säädetään, oltava lau-
sunto:

1) siitä, onko metsäkeskuksen hallintoa ja
taloutta hoidettu säännösten ja määräysten
mukaisesti;

2) siitä, onko tilinpäätös laadittu sitä kos-
kevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

3) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittä-
vät tiedot tilikauden toiminnasta ja talou-
desta;

4) siitä, ovatko varojen käytöstä toiminta-
kertomuksessa annetut tiedot oikeita;

5) kestävän metsätalouden rahoituslain-
säädännön mukaisten varojen käytön osalta
siltä osin kuin niitä käytetään metsäkeskuk-
sessa;

6) siitä, onko valtionapua tai siihen verrat-
tavia varoja käytetty voimassaolevan lainsää-
dännön ja valtionapua koskevan päätöksen
mukaisesti;

7) siitä, onko lähipiirisidonnaisuutta kos-
keva selvitys tehty ja arviointi sen asianmu-
kaisuudesta; sekä

8) tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Tilintarkastajan on toimitettava tilintarkas-

tuskertomus myös maa- ja metsätalousminis-
teriöön.

20 §

Tilintarkastajan muistutukset ja ilmoitukset

Jos tilintarkastaja havaitsee, että metsäkes-
kuksen taloutta ja hallintoa on hoidettu vas-
toin säännöksiä ja määräyksiä tai asianomai-
nen vastuuvelvollinen on muuten syyllistynyt
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus, tilintarkastajan
tulee esittää siitä tilintarkastuskertomuksessa
muistutus. Jos muistutus kohdistuu johtokun-
nan toimintaan, on tilintarkastajan saatettava
asia maa- ja metsätalousministeriön tietoon,
joka päättää asian vaatimista toimenpiteistä.

Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havait-
see merkittävää huomautettavaa metsäkes-
kuksen julkisen palvelun yksikön hallinnossa
ja taloudessa, on tilintarkastajan viipymättä
ilmoitettava asiasta metsäkeskuksen johta-
jalle, johtokunnalle sekä maa- ja metsätalous-
ministeriölle. Jos havainnot koskevat liiketoi-
mintaa, asiasta on ilmoitettava viipymättä
metsäkeskuksen liiketoimintajohtajalle, joh-
tokunnalle ja johtokunnan jaoston puheenjoh-
tajalle sekä maa- ja metsätalousministeriölle.

21 §

Tilintarkastajan riippumattomuus

Tilintarkastuslain 24 ja 25 §:ssä säädetyn
lisäksi tilintarkastuksen suorittava tarkastaja
on esteellinen, jos hän on:
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1) metsäkeskuksen johtokunnan jäsen tai
varajäsen taikka sanotun organisaation palve-
luksessa oleva henkilö;

2) sellaisen yhteisön hallituksen tai hallin-
toneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai vastaa-
vassa asemassa oleva, jossa metsäkeskuksella
on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla mää-
räysvalta, taikka se, jonka tehtävänä on yhtei-
sön kirjanpidon tai varojen hoito taikka hoi-
don valvonta;

3) metsäkeskuksen johtokunnan jäseneen
tai varajäseneen, johtajaan tai tämän sijaiseen
taikka metsäkeskuksen kirjanpidosta tai varo-
jen hoidosta vastaavaan henkilöön hallinto-
lain 28 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suh-
teessa oleva henkilö;

4) sellaisen rahalaitoksen palveluksessa
oleva, johon metsäkeskuksella on vakinainen
asiakassuhde;

5) metsänhoitoyhdistyksen hallituksen jä-
sen tai sanotun yhdistyksen palveluksessa
oleva henkilö;

6) metsäkeskuksen liiketoimintayksikön
kanssa kilpailevan yhteisön tai muun organi-
saation palveluksessa;

7) muussa sellaisessa asemassa, joka saat-
taa vaarantaa hänen riippumattomuutensa.

22 §

Velvollisuus avustaa tilintarkastajaa

Tilintarkastuslain 18 §:ssä säädetty velvol-
lisuus avustaa tilintarkastajaa koskee julkisen
palvelun yksikön johtajaa, metsäjohtajaa ja
liiketoimintayksikön liiketoimintajohtajaa.

6 luku

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
tehtävien järjestäminen

23 §

Johtajan tehtävät

Johtajan on huolehdittava alueellisten elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja
maakuntien liittojen kanssa tehtävästä yhteis-
työstä.

Johtajan on huolehdittava metsiin perustu-

vien elinkeinojen edistämisestä yhteistyössä
alueellisten ja maakunnallisten elinkeinotoi-
mintaa edistävien ja harjoittavien organisaati-
oiden ja toimielinten kanssa.

Johtaja määrää tarvittavan toimihenkilö-
edustuksen metsäkeskuksen yhteistyötahojen
toimielimiin.

24 §

Hankintojen tekeminen

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
hankintaa metsäkeskuksen liiketoimintayksi-
költä ei pidetä hankinnan toteuttamisena
omana työnä.

25 §

Ulkoinen viestintä ja toiminta

Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
on tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuk-
sessa sekä muussa sen asiakkaisiin kohdistu-
vassa asioinnissa selkeästi tuotava esille, että
kyseessä on asiointi julkisia hallintotehtäviä
hoitavan yhteisön kanssa.

Julkisen palvelun yksikkö ei saa harjoittaa
viestintää tai muutoin edesauttaa metsäkes-
kuksen liiketoimintayksikön toimintaa siten,
että julkisen palvelun yksikön toiminnan riip-
pumattomuus ja puolueettomuus vaarantuvat.

26 §

Haasteen tiedoksianto

Haasteen tai muun tiedoksiannon julkisen
palvelun yksikön toimintaan liittyvissä asi-
oissa katsotaan tulleen metsäkeskuksen julki-
sen palvelun yksikön tietoon, kun se on an-
nettu tiedoksi metsäkeskuksen johtajalle,
metsäjohtajalle tai rahoitus- ja tarkastuspääl-
likölle.

Jos haaste tai muu tiedoksianto toimitetaan
tiedoksi metsäjohtajalle tai rahoitus- ja tar-
kastuspäällikölle, on asiasta viipymättä tiedo-
tettava johtajalle.
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27 §

Palkkiot ja korvaukset

Johtokunnan ja sen jaostojen jäsenille
maksetaan palkkiota kokoukseen osallistumi-
sesta valtiovarainministeriön kokouspalkki-
oita koskevan kulloinkin voimassa olevan
suosituksen mukaisesti. Kokoukseen osallis-
tumisesta ei makseta muuta palkkiota.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin palkki-
oihin ei sisälly korvausta mahdollisista an-
sionmenetyksistä.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää li-
säksi metsäkeskuksen johtokunnan, sen jaos-
tojen ja maakunnallisten metsäneuvostojen
jäsenten ja varajäsenten päivärahan ja matka-
kustannusten korvausten perusteet.

28 §

Liiketoimintayksikön omaisuuden
määrittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa
metsäkeskuksen varojen ja muun omaisuuden
sekä velkojen ja muiden velvoitteiden jaon
julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayk-
sikön kesken ennen liiketoimintayksikön yh-
tiöittämistä.

7 luku

Voimaantulo

29 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan Suomen metsä-
keskuksen julkisen palvelun yksikön keskus-
yksikön toimipaikasta ja alueyksiköistä an-
nettu valtioneuvoston asetus (1101/2011) ja
Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annettu
valtioneuvoston asetus (1102/2011). Vii-
meksi mainitun kumotun asetuksen katsel-
mustoimikuntia koskevia 22—26 §:ää sovel-
letaan kuitenkin siihen saakka, kunnes metsä-
talouden rahoitusta koskeva lainsäädännön
uudistus on tullut voimaan.

Ennen kuin maa- ja metsätalousministeriö
on vahvistanut Suomen metsäkeskuksesta an-
netun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun
johtajan päätöksen, rahoitus- ja tarkastuspääl-
liköinä toimivat johtavat esittelijät 31 päivänä
joulukuuta 2014 olemassa olleiden metsäkes-
kuksen alueyksiköiden toimialueilla.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Osastopäällikkö Juha Ojala
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