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LUONNONVARAKESKUKSEN JOHTOKUNNAN ASETTAMINEN

Asettaminen

Valtioneuvosto on tänään maa-ja metsätalousministeriön esittelystä asettanut Luonnonvara- 
keskuksen j ohtokunnan.

Toimikausi

4.1.2018-31.12.2020

Organisointi

Puheenjohtaja: Toimialajohtaja Juha Mäntylä (Metsä Group) 

Varapuheenjohtaja: Yrittäjä Fredrik von Limburg Stirum (Kosken kartano)

Jäsenet:
Toimitusjohtaja Kaj Arvonen (Arvo-Kala Oy)
Henkilöstö-ja turvallisuusjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson (Neste Oyj)
Viestintä-ja brändijohtaja Ulrika Romantschuk (Oy Karl Fazer Ab)
Dekaani Ritva Toivonen (Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellisen tiedekunta)
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Ylijohtaja Pentti Lähteenoja
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LUONNONVARAKESKUKSEN JOHTOKUNNAN ASETTAMINEN

Luonnonvarakeskuksesta annetun lain (561/2014) 3 §:ssä säädetään Luonnonvara keskuksen 
organisaatiosta ja johtamisesta. Sen 2 momentin mukaan Luonnonvarakeskusta johtaa pää
johtaja. Valtioneuvosto asettaa 3 momentin mukaan johtokunnan tukemaan keskuksen toi
minnan strategista johtamista. Lain 8 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella 
säädetään tarkemmin johtokunnan asettamisesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2014) 2 §:n 1 momentin 
mukaan johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa, tehdä 
aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien 
kanssa. Asetuksen 3 §:n mukaan johtokunta päättää:

1) Luonnonvarakeskuksen strategisista toimintalinjoista ja tavoitteista tulossopimuksessa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti;

2) talousarvioehdotuksesta, monivuotisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilin
päätöksen hyväksymisestä;

3) muista Luonnonvarakeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävis
tä asioista, jotka pääjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa johtokunnan käsitel
täviksi; <

4) neuvottelukuntien asettamisesta.

Johtokunta asetetaan asetuksen 2 §:n 3 momentin mukaan enintään kolmeksi vuodeksi ker
rallaan. Mainitun pykälän 2 momentissa säädetään johtokunnan kokoonpanosta. Sen mu
kaan johtokuntaan kuuluu enintään seitsemän jäsentä, joiden joukosta valtioneuvosto mää
rää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokuntaan kuuluu jäse
nenä Luonnonvarakeskuksen henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja. Henkilöstö on 
joulukuussa 2017 toteutetussa äänestyksessä valinnut edustajakseen erikoistutkija Antti 
Ihon. Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja toimii johtokunnassa käsiteltävien asioiden esitteli
jänä. Maa-ja metsätalousministeriö on 2.1.2015 antanut päätöksen Luonnonvarakeskuksen 
johtokunnan jäsenten palkkioista (MMM046:00/2014).

Ehdotettava kokoonpano

Luonnonvarakeskuksen johtokunnan roolissa painottuu toimiminen pääjohtajan tukena kes
kuksen strategisessa johtamisessa ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö operatiivisen 
johtamisen jäädessä pääjohtajalle. Johtokunnalta edellytetään vahvaa strategisen johtami
sen osaamista sekä toimialan eri osa-alueiden rajat ylittävää ja yhdistävää asiantuntemusta.
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Tarvitaan näkemystä yhteiskunnan tilasta ja muutoksen suunnasta. Johtokuntaa koskevaa 
ehdotusta valmisteltaessa on pidetty tärkeänä, että kokoonpanossa on mahdollisimman kat
tava edustus Luonnonvarakeskuksen toimialaan liittyvää asiantuntemusta sekä toisaalta 
merkittävää johtamiskokemusta.

Edellä esitetyn johdosta Luonnonvarakeskuksen johtokuntaan ehdotetaan toimikaudelle 
4.1.2018 - 31.12.2020 seuraavia henkilöitä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään:

Toimialajohtaja Juha Mäntylä (Metsä Group)

Yrittäjä Fredrik von Limburg Stirum (Kosken kartano)

Toimitusjohtaja Kaj Arvonen (Arvo-Kala Oy)

Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson (Neste Oyj)

Viestintä-ja brändijohtaja Ulrika Romantschuk (Oy Karl Fazer Ab)

Dekaani Ritva Toivonen (Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta)

Johtokunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986) 4 a §:n 2 momentin vaatimukset.

Esitetään, että valtioneuvosto asettaisi Luonnonvarakeskuksen johtokunnan ja määräisi joh
tokunnan puheenjohtajaksi toimialajohtaja Juha Mäntylän Metsä Groupista ja varapuheen
johtajaksi yrittäjä Fredrik von Limburg Stirumin Kosken kartanosta.


