
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011

Statsrådets förordning

1425/2011

om Centralen för turistfrämjande

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av 1 § 3 mom. och 2 § 4 mom. i lagen om Centralen för turistfrämjande
(1424/2011):

1 §

Centralens uppgifter

Centralen för turistfrämjande har, utöver
vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. i lagen om
Centralen för turistfrämjande (1424/2011),
till uppgift att

1) stödja den kvalitativa utvecklingen och
produktifieringen av finländska turisttjänster
samt aktörernas nätverkande inom turistbran-
schen,

2) inhämta och sprida marknadsinforma-
tion och annan affärsinformation som behövs
i turistbranschen,

3) utveckla bilden av Finland som turist-
land,

4) ta initiativ i frågor som gäller turism,
5) bistå arbets- och näringsministeriet i

frågor som gäller det internationella samarbe-
tet i turistbranschen.

Dessutom ska centralen sköta andra upp-

gifter och uppdrag som föreskrivs för den
eller som arbets- och näringsministeriet sär-
skilt ålägger den.

2 §

Direktionens uppgifter

Direktionen har, utöver vad som föreskrivs
i 2 § 1 mom. i lagen om Centralen för turist-
främjande, till uppgift att

1) besluta om de allmänna riktlinjerna för
centralens verksamhet och om effektmålen
och övriga mål med beaktande av de mål som
har överenskommits med arbets- och närings-
ministeriet,

2) utöver överdirektören på centralens
vägnar godkänna det resultatavtal som ingås
med arbets- och näringsministeriet,

3) besluta om centralens strategi, budget-
förslag, verksamhets- och ekonomiplan samt



om godkännande av bokslut och verksam-
hetsberättelse,

4) besluta om investeringar som är ansen-
liga jämfört med den totala finansieringen
eller andra värdemässigt betydande eller
långvariga åtaganden,

5) besluta om andra för centralen eller tu-
ristbranschen vittsyftande eller principiellt
betydande ärenden,

6) se till att en centralens interna kontroll
har ordnats på behörigt sätt,

7) besluta om de centrala principerna för
riskhanteringen och övervaka uppnåendet av
målen,

8) utse eller anställa de ledningsansvariga
personer som är direkt underställda överdi-
rektören.

3 §

Direktionens beslutförhet och avgörande av
ärenden

Direktionen är beslutför när ordföranden
eller vice ordföranden och minst hälften av
de övriga medlemmarna är närvarande.

Direktionen avgör ärenden efter föredrag-
ning av överdirektören genom enkel röstma-
joritet. Om rösterna faller lika, gäller som
beslut den mening som ordföranden omfattar.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012.

Helsingfors den 21 december 2011

Näringsminister Jyri Häkämies

Överinspektör Päivi Marttila

2 1425/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


