
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus

213/2015

luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
säädetään:

1 §

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen
yhteenliittymä

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen
yhteenliittymä on Elintarviketurvallisuusvi-
raston, Geologian tutkimuskeskuksen, Ilma-
tieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen,
Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristö-
keskuksen välinen yhteistyöelin.

Yhteenliittymän jäseneksi voi 1 momen-
tissa mainittujen virastojen ja laitosten lisäksi
liittyä erillisellä sopimuksella muu sellainen
yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö, joka
harjoittaa yhteenliittymän tavoitteisiin ja teh-
täviin liittyvää toimintaa.

Yhteenliittymä toimii jäsentensä yhteisen
tutkimustoiminnan, yhteisten asiantuntijapal-
velujen sekä luonnonvara- ja ympäristötiedon
hallinnan yhteistyöelimenä.

2 §

Tavoitteet ja tehtävät

Yhteenliittymän tavoitteena on lisätä luon-
nonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta, parantaa tuottavuutta
ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä. Li-
säksi yhteenliittymän tavoitteena on tukea
luonnonvara- ja ympäristöalan elinkeinojen
toimintaedellytysten kehittämistä tutkimuk-

sen, asiantuntijapalveluiden sekä kehittämis-
ja innovaatiotoiminnan avulla.

Yhteenliittymän tehtävänä on:
1) toteuttaa laaja-alaisiin, yhteiskunnalli-

sesti tärkeisiin luonnonvara- ja ympäristöky-
symyksiin liittyviä tutkimusohjelmia ja muita
yhteisiä ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä tä-
hän liittyviä esityksiä;

2) tehostaa luonnonvaroihin ja ympäris-
töön liittyvän tiedon ja tutkimusaineistojen
hallintaa, edistää valtion tietovarantojen käyt-
töä sekä kehittää luonnonvaroja ja ympäristöä
koskevaa tilastotuotantoa;

3) koordinoida edellä mainittuun tutkimuk-
seen perustuvien asiantuntijapalveluiden tuot-
tamista sekä koordinoida luonnonvaroihin ja
ympäristöön liittyvää seurantaa;

4) koordinoida yhteisiä tutkimuksen tuki-
ja infrastruktuuripalveluja; sekä

5) edistää luonnonvara- ja ympäristöalan
tutkimuslaitosten, yliopistojen, yliopistokes-
kusten ja ammattikorkeakoulujen välistä yh-
teistyötä sekä toimijoiden kotimaista ja kan-
sainvälistä verkostoitumista.

3 §

Organisaatio ja henkilöstö

Yhteenliittymällä on jäsentensä edustajista
koostuva johtoryhmä. Johtoryhmä valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan vuodeksi kerrallaan.



Yhteenliittymällä on pääsihteeri ja muuta
henkilöstöä, jotka kuuluvat yhteenliittymän
jäsenten henkilöstöön. Johtoryhmä valitsee
pääsihteerin kuultuaan 1 §:n 1 momentissa
mainittujen virastojen ja laitosten ohjauksesta
vastaavia ministeriöitä.

Yhteenliittymä voi käyttää asiantuntijoita.

4 §

Johtoryhmän ja pääsihteerin tehtävät

Johtoryhmän tehtävänä on yhteenliittymän
toiminnan suunnittelu ja johtaminen.

Pääsihteerin tehtävänä on huolehtia johto-
ryhmän apuna yhteenliittymän toimintaan
liittyvien asioiden valmistelusta, yhtenäisistä
toimintatavoista, toiminnan kehittämisestä
sekä yhteydenpidosta sidosryhmiin.

5 §

Ohjausryhmä

Yhteenliittymällä on ohjausryhmä, jonka
tehtävänä on:

1) edistää maa- ja metsätalousministeriön,
ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintä-
ministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön
välistä yhteistoimintaa yhteenliittymään liit-
tyvissä asioissa;

2) seurata, arvioida ja tukea yhteenliitty-
män jäsenten välistä yhteistoimintaa;

3) tehdä esityksiä, jotka koskevat yhteen-

liittymän tulostavoitteita, voimavarojen han-
kintaa ja suuntaamista ja muita yhteenliitty-
mään liittyviä asioita;

4) edistää tutkimukseen liittyvää yhteis-
työtä muiden hallinnonalojen kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristö-
ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö
sekä työ- ja elinkeinoministeriö nimeävät oh-
jausryhmään kukin kaksi jäsentä. Ohjausryh-
män jäsenet nimetään kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan. Ohjausryhmän pysyvinä asiantunti-
joina toimivat yhteenliittymän johtoryhmän
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yh-
teenliittymän pääsihteeri. Ohjausryhmä valit-
see keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Ohjausryhmä voi käyttää asiantuntijoita.

6 §

Yhteenliittymän talouden hoito

Yhteenliittymän toimintaan liittyvästä ta-
loushallinnosta vastaa se 1 §:n 1 momentissa
mainittu virasto tai laitos, jonka määrärahasta
meno maksetaan tai jonka tuloksi tuloker-
tymä tulee.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonvara-
ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä
annettu valtioneuvoston asetus (797/2009).

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen
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