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Lak i

N:o 1309

Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Québecin
kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten

hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ottawassa 2 päivänä marraskuuta 1994

Suomen tasavallan ja Kanadan välisen sosi-
aaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan ja Québecissä 12 päivänä hei-
näkuuta 1995 Suomen ja Québecin välillä
tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muu-
toksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat
lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä
on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen

HE 98/1996
StVM 15/1996
EV 111/1996
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As e t u s

N:o 1310

Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn
pöytäkirjan ja Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden

määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §
Ottawassa 2 päivänä marraskuuta 1994

Suomen tasavallan ja Kanadan välillä sosi-
aaliturvasopimuksen muuttamisesta tehty
pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hy-
väksytty 27 päivänä syyskuuta 1996 annetul-
la, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien
osaltaan hyväksymällä lailla (1309/1996) ja
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin
ikään 27 päivänä syyskuuta 1996 ja jonka
hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu
Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1996, tulee
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 niin kuin
siitä on sovittu.

2 §
Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytän-

töönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen
ministeriö.

3 §
Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen

muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Québe-
cin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjär-
jestelyn muutoksen eräiden määräysten hy-
väksymisestä 27 päivänä syyskuuta 1996
annettu laki (1309/1996) ja tämä asetus tulevat
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 98/1996)
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As e t u s

N:o 1311

kestävän metsätalouden rahoituksesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta
12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) nojalla:

1 §

Toimenpidesuunnitelman käyttö

Rahoitusta voidaan myöntää ja käyttää
yhtä toimenpidettä koskevan toimenpi-
desuunnitelman perusteella yhteishankkeena
toteutettavan kunnostusojituksen ja metsätien
tekemisen lisäksi kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitet-
tuun työllisyystyöhön, mainitun lain 20 §:ssä
tarkoitettuun metsäluonnon hoitohankkee-
seen, metsälain (1093/1996) 11 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuun hoito- ja käyttötoi-
menpiteeseen sekä pellon metsitykseen.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään,

rahoitusta voidaan myöntää ja käyttää yhtä
toimenpidettä koskevan toimenpidesuunnitel-
man perusteella myös sellaiseen nuoren met-
sän hoitotyöhön ja energiapuun korjuuseen,
joka on aloitettu kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain voimaantulon jäl-
keen ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta
1997.

2 §

Lausuntomenettely

Metsäkeskuksen tulee ennen toimenpiteen
rahoittamista selvittää, kohdistuuko rahoitet-
tavaksi esitettyyn toimenpiteeseen kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun lain
24 §:n 5 momentissa tarkoitettuja rajoituksia
ja onko nämä otettu esityksessä huomioon.
Metsäkeskuksen tulee tarvittaessa pyytää
päätösesityksestään lausunto siltä ympäris-
tökeskukselta, jonka alueella toimenpide on
tarkoitus toteuttaa.
Ympäristökeskuksen on annettava lausun-

tonsa kahden kuukauden kuluessa lausunto-
pyynnön saapumisesta. Jos ympäristökeskus
ei anna lausuntoaan määräajassa, metsäkes-
kus voi tehdä päätöksen asiassa.

3 §

Tuettava metsänuudistaminen

Tukea voidaan käyttää metsänuudistami-
seen, milloin:
1) alueella kasvavan ja siltä kolmen vuo-

den aikana ennen uudistamistoimenpiteen
toteuttamista hakatun puuston kantoraha-ar-
vo on ensimmäisellä rahoitusvyöhykkeellä
enintään puolitoistakertainen ja toisella ra-
hoitusvyöhykkeellä enintään kaksinkertainen
verrattuna niihin keskimääräisiin uudistamis-
kustannuksiin, jotka maa- ja metsätalousmi-
nisteriö vuosittain vahvistaa, ja kysymykses-
sä on keskimääräistä uudistusalaa suurempi,
yhtenäinen alue;
2) alueella kasvavan ja siltä kolmen vuo-

den aikana ennen uudistamistoimenpiteen
toteuttamista hakatun puuston kantoraha-ar-
vo on kolmannella rahoitusvyöhykkeellä
enintään kaksi ja puoli -kertainen edellä
1 kohdassa tarkoitettuihin keskimääräisiin
uudistamiskustannuksiin verrattuna;
3) alue on ennestään puuton tai maanomis-

tajalla ei muutoin ole yksityismetsälaissa
(412/1967) tarkoitettua velvoitetta metsänuu-
distamiseen tai metsälain 8 §:ssä tarkoitettua
velvollisuutta uuden puuston aikaansaami-
seen ja alue on luontaisesti metsänkasvatuk-
seen soveltuvaa;
4) metsänuudistamisen seurauksena synty-

nyt taimikko on tuhoutunut maanomistajasta
riippumattomasta syystä; taikka
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5) myrsky- tai lumituho taikka muu maan-
omistajasta riippumaton luonnontuho edel-
lyttää alueen metsittämistä viljelemällä.

4 §

Tukivyöhykkeet

Toteuttamiskustannuksiin myönnettävän
tuen määräämistä varten maa jaetaan kunnit-
tain kolmeen tukivyöhykkeeseen siten, että:
1) ensimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat

Uudenmaan, Kymen ja Mikkelin läänit ko-
konaisuudessaan sekä Turun ja Porin, Hä-
meen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja
Kuopion lääneistä muut kuin toiseen vyö-
hykkeeseen kuuluvat kunnat;
2) toiseen vyöhykkeeseen kuuluvat Turun

ja Porin läänistä Dragsfjärd, Honkajoki,
Houtskari, Iniö, Jämijärvi, Kankaanpää,
Karvia, Korppoo, Kustavi, Merikarvia, Meri-
masku, Nauvo, Rymättylä, Siikainen, Tai-
vassalo, Velkua ja Västanfjärd, Hämeen lää-
nistä Kihniö ja Parkano, Pohjois-Karjalan
läänistä Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes,
Polvijärvi ja Valtimo, Kuopion läänistä Kiu-
ruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi ja Vieremä,
Keski-Suomen läänistä Karstula, Kinnula,
Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Pylkön-
mäki, Vaasan lääni kokonaisuudessaan ja
Oulun läänistä muut kuin kolmanteen vyö-
hykkeeseen kuuluvat kunnat; sekä
3) kolmanteen vyöhykkeeseen kuuluvat

Oulun läänistä Kuusamo, Pudasjärvi ja Tai-
valkoski ja Lapin lääni kokonaisuudessaan.

5 §

Toteuttamiskustannuksiin myönnettävän
tuen suuruus

Toteuttamiskustannuksiin myönnettävän
tuen suuruus on nuoren metsän hoidossa ja
kulotuksessa ensimmäisellä vyöhykkeellä 50
prosenttia, toisella vyöhykkeellä 60 prosent-
tia ja kolmannella vyöhykkeellä 70 prosent-
tia mainituista kustannuksista. Luontaisen
uudistumisen edistämisessä, metsänterveys-
lannoituksessa ja kunnostusojituksessa vas-
taavat tuen suuruudet ovat 40, 55 ja 65 pro-
senttia. Muissa työlajeissa vastaavat tuen
suuruudet ovat 20, 30, ja 40 prosenttia lu-
kuun ottamatta kestävän metsätalouden ra-
hoituksesta annetun lain 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettua energiakäyttöön luovutettavan
puun korjuuta. Metsänviljelyssä mainitun

lain 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin
muihin kuin suunnittelukustannuksiin myön-
nettävä tuki ei yhteensä saa kuitenkaan olla
yli 70 prosenttia mainituista kustannuksista.
Työllisyystyönä toteutettavaan nuoren met-

sän hoitoon myönnettävän tuen suuruus on
ensimmäisellä vyöhykkeellä 60 prosenttia,
toisella vyöhykkeellä 70 prosenttia ja kol-
mannella vyöhykkeellä 80 prosenttia toteut-
tamiskustannuksista.
Myönnettäessä 1 momentissa tarkoitettua

tukea yhtä tilaa koskeviin töihin sellaisen
toimintasuunnitelman perusteella, joka ei
perustu ajan tasalla olevaan tilakohtaiseen,
metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittä-
miskeskuksesta annetun asetuksen (93/1996)
36 §:ssä tarkoitettuun metsäsuunnitelmaan,
myönnettävän tuen suuruus on 1 momentissa
tarkoitettu tuki alennettuna kymmenellä pro-
senttiyksiköllä. Ajan tasalla olevalta met-
säsuunnitelmalta edellytetään, että se on
edelleen voimassa.
Määrärahan osoittamisessa metsäta-

lousasioissa toimivaltaiselle ministeriölle
kestävän metsätalouden rahoituksesta anne-
tun lain 11 §:ssä tarkoitettuun työllisyystyö-
hön noudatetaan soveltuvin osin, mitä työlli-
syyslain (275/1987) 14 § ssä ja työllisyys-
asetuksen (130/1993) 9 — 11 §:ssä sääde-
tään valtionapuviranomaiselle investointeihin
tarkoitettujen avustusten myöntämistä varten
osoitettavista työllisyysmäärärahoista.

6 §

Rahoitettavien kustannusten määrääminen

Maa- ja metsätalousministeriön vuosittain
vahvistamat keskimääräiset toteuttamiskus-
tannukset, joiden perusteella maanomistajalle
myönnetään näihin kustannuksiin tukea tai
lainaa, määritetään tukivyöhykkeille tai nii-
den osille työlajeittain ja tarvittaessa työ-
menetelmittäin sekä ottaen riittävässä määrin
huomioon työvaikeustekijät.
Myönnettäessä rahoitusta kestävän metsä-

talouden rahoituksesta annetun lain 8 §:ssä
tarkoitettuihin kustannuksiin ja rahoituksen
perusteita määrättäessä käytetään kustannuk-
sia ilman arvonlisäveron osuutta.

7 §

Hoito- ja kunnossapitovelvollisuuden sisältö

Kestävän metsätalouden rahoituksesta an-
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netun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
hoito- ja kunnossapitovelvollisuuteen kuu-
luu, että:
1) metsänuudistamisalueelle nousseen tai-

mikon tarpeellisesta hoidosta huolehditaan;
2) kunnostusojitusalueella kaivetut ja pera-

tut uomat sekä tehdyt laitteet ja rakenteet
pidetään tarkoitustaan vastaavassa kunnossa
ja alueella suoritetaan tarpeelliset metsänhoi-
totyöt;
3) metsätiellä ja erillisellä varastoalueella

huolehditaan tarpeellisesta sorastuksesta,
rumpujen ja siltojen korjauksesta sekä tuk-
keutuneiden ojien avaamisesta ja muista tien
kunnossapidon edellyttämistä töistä.

8 §

Pienin laina

Pienin myönnettävä laina on 8 000 mark-
kaa.

9 §

Lainan takaisinmaksu

Lainalle aletaan laskea korkoa sen kuukau-
den lopusta, jona laina on kokonaisuudes-
saan suoritettu saajalle.
Ensimmäinen vuotuismaksu kannetaan sitä

päivää lähinnä seuraavassa kannossa, jolloin
on kulunut kaksi vuotta siitä, kun lainalle
aletaan laskea korkoa. Ensimmäisenä vuo-
tuismaksuna peritään korko koronlaskun al-
kamispäivästä sen kuukauden loppuun, jona
maksu kannetaan, sekä pääoman lyhennystä
vuotuismaksun ja koron erotusta vastaava
määrä.
Jos lainan viimeinen vuotuismaksu jää pie-

nemmäksi kuin 400 markkaa, maksu peri-
tään yhdessä edellisen vuotuismaksun kans-
sa.

10 §

Lainaluettelo

Hankkeista, joiden rahoitukseen on myön-
netty lainaa, on laadittava lainaluettelo, josta
on käytävä selville kunkin kiinteistön nimi
ja rekisterinumero, kunta ja kylä, määrä-
osasta sen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot,
maanomistajan nimi ja osoite, kunkin osak-
kaan valtiolle maksettavan lainan määrä ja
korko sekä päivämäärä, josta alkaen korko

lasketaan, sekä vuosi, jona lainan ensimmäi-
nen maksu kannetaan.
Jos maanomistajan kiinteistöjä käsitellään

kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun
lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla
tavalla yhtenä kokonaisuutena, siitä on teh-
tävä merkintä lainaluetteloon.

11 §

Lainan ylimääräinen lyhentäminen

Jos lainasta suoritetaan ylimääräinen ly-
hennys, se on luettava pääoman lyhennyk-
seksi. Ylimääräisen lyhennyksen maksami-
sella suoritusvelvollinen vapautuu pääoman
lyhentämisestä yhtä monessa kannossa kuin
maksettuun määrään sisältyy täysiä pääoman
lyhennyseriä. Ylimääräisestä lyhentämisestä
huolimatta on maksamattomalle pääomalle
lasketut korkoerät maksettava lyhentämistä
seuraavina säännönmukaisina kantoaikoina.
Ylimääräinen lyhennys suoritetaan valtion

saamisen perintää hoitavalle viranomaiselle.
Laina tai jäljellä oleva osa siitä voidaan suo-
rittaa myös yhdellä kertaa. Laina voidaan
suorittaa metsäkeskukselle, jos maksu tapah-
tuu ennen kuin lainaluettelo on lähetetty val-
tion saamisen perintää hoitavalle viranomai-
selle.

12 §

Takaisinperimisessä sovellettava korko

Kestävän metsätalouden rahoituksesta an-
netun lain 15 §:n 3 ja 4 momentin ja 28 §:n
1 ja 2 momentin perusteella takaisin makset-
tavaksi määrätylle tuelle ja 29 §:n 1 momen-
tin nojalla takaisin perittävälle korkoetuudel-
le on maksettava vuotuista korkoa korko-
lain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa sääde-
tyn korkokannan mukaisesti siitä päivästä,
jona myönnetty tuki on maksettu loppuun tai
takaisin perittävä korkoetuus on määrätty
maksettavaksi takaisin.
Jos 1 momentissa tarkoitettu koron mää-

rääminen perustuu rahoitusta saaneen kestä-
vän metsätalouden rahoituksesta annetun lain
29 §:n 2 momentissa tarkoitettuun menette-
lyyn, on 1 momentissa tarkoitettu vuotuinen
korko määrättävä korkolain 4 §:n 3 momen-
tissa säädetyn korkokannan mukaisesti seu-
raamusluonteisena. Jos takaisin perittävän
tuen tai korkoetuuden määrää kuitenkin on
kestävän metsätalouden rahoituksesta anne-
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tun lain 29 §:n 2 momentin nojalla korotet-
tu, takaisin perittävälle tuelle tai korkoetuu-
delle määrättävä seuraamusluontoinen korko
on määrättävä kohtuullisuussyistä korkolain
4 §:n 3 momentissa säädettyä korkoa alem-
maksi.

13 §

Viivästyskorko

Jos lainan maksu viivästyy, viivästyneelle
pääomalle peritään vuotuista viivästyskorkoa
eräpäivästä lukien korkolain 4 §:n 3 mo-
mentissa säädetyn korkokannan mukaisesti.
Jos takaisin maksettavaksi määrättyä tukea

taikka muuta valtion saamista tai sen osaa ei
makseta määräajassa, takaisin maksettavaksi
määrätylle pääomalle peritään korkolain
4 §:n 3 momentissa säädetyn korkokannan
mukaista viivästyskorkoa kunkin erän erään-
tymisestä lukien.
Viivästyskoron sijasta voidaan periä 30

markan suuruinen viivästysmaksu, jos vii-
västyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

14 §

Perintäviranomaisen tehtävät

Valtion saamisen perintää hoitavan viran-
omaisen tehtävänä on muun lainojen ta-
kaisinperinnän ohella huolehtia kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun lain
15 — 17 ja 28 — 30 §:n nojalla maksetta-
vaksi määrättyjen valtion saamisten perin-
nästä.

15 §

Maksulykkäys

Jos valtion varojen takaisin maksamiseen
velvollisen maksukyky on hänen ja hänen
perheensä käytettävissä olevat tulot ja varal-
lisuus huomioon ottaen erityisistä syistä,
kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai
sairauden vuoksi olennaisesti alentunut, pe-
rintää hoitavan viranomainen voi myöntää
lykkäystä valtion saamisen takaisin maksa-
miseen. Lykkäystä voidaan myöntää enin-
tään kahden vuoden ajaksi kerrallaan ja yh-
teensä enintään kuuden vuoden ajaksi. Siltä
ajalta, jonka lykkäys kestää, valtion saami-
selle ei peritä korkoa.

16 §

Panttioikeuden ja valtion saamisen
kirjaaminen

Kun rahoituspäätös on annettu, asianomai-
selle kirjaamisviranomaiselle on viipymättä
lähetettävä ilmoitus kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain 13 §:ssä tarkoite-
tun panttioikeuden merkitsemiseksi lainhuu-
to- ja kiinnitysrekisteriin. Ilmoitus on lähe-
tettävä myös mainitun lain 14 §:ssä tarkoite-
tuista toimenpiteistä.
Kun lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin mer-

kitty valtion saaminen on maksettu koko-
naan takaisin tai kiinteistö muutoin vapautuu
panttioikeudesta, maksun vastaanottaneen tai
muun toimenpiteen suorittaneen viranomai-
sen tai metsäkeskuksen on viipymättä lähe-
tettävä ilmoitus asianomaiselle kirjaamisvi-
ranomaiselle.

17 §

Rahoitushakemuksen sisältö

Haettaessa rahoitusta kestävän metsätalou-
den rahoituksesta annetun lain 3 §:n mukai-
sen toimenpidesuunnitelman laadintakustan-
nuksiin hakemukseen tulee liittää arvio
suunnittelukustannuksista sekä selvitys suun-
niteltavasta toimenpiteestä ja sen laajuudesta
sekä kartta toimenpiteen sijainnista.
Haettaessa rahoitusta kestävän metsäta-

louden rahoituksesta annetun lain 3 §:n mu-
kaisen toimintasuunnitelman laadintakustan-
nuksiin hakemukseen tulee liittää selvitys
suunnittelukustannuksista, laadittu toimin-
tasuunnitelma, josta ilmenevät toteutettavak-
si aiotut toimenpiteet, niiden toteutta-
misvuosi ja laajuus, kartta suunnitelma-alu-
eesta sekä ilmoitus siitä, mille ajanjaksolle
suunnitelma on laadittu ja perustuuko suun-
nitelma tilakohtaiseen metsäsuunnitelmaan.
Toimintasuunnitelmaan saadaan sisällyttää

kunnostusojitusta ja metsätien tekemistä vain
siltä osin kuin ei vaikeuteta tarkoituksenmu-
kaisten yhteishankkeiden aikaansaamista.
Haettaessa rahoitusta toimenpiteen toteut-

tamiseen hakemukseen tulee liittää toimen-
pidesuunnitelma taikka silloin, kun rahoitus-
ta haetaan toimintasuunnitelman perusteella,
toimintasuunnitelma tai sen yksilöimiseksi
tarvittavat tiedot. Hakemukseen tulee tarpeen
mukaan liittää suunnitelmaa täydentävä sel-
vitys toimenpiteen laajuudesta, kustannuksis-
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ta ja muut myönnettävän rahoituksen mää-
rään ja toimenpiteen rahoituskelpoisuuteen
vaikuttavat tiedot sekä hankkeen toteuttami-
sesta hyötyvien kesken tehty sopimus ja tar-
vittaessa selvitys siitä, että hanke voidaan
toteuttaa vesilain (264/1961), yksityisistä
teistä annetun lain (358/1962) tai maa-aines-
lain (555/1981) mukaan. Jos toteutuksessa
on poikettu tai aiotaan poiketa toimintasuun-
nitelmasta, hakemuksessa tulee esittää poik-
keaminen ja perustella sen syy.

18 §

Rahoituspäätöksen sisältö

Rahoituksen myöntämistä koskevassa pää-
töksessä on mainittava ainakin hyväksyttä-
vän työn määrä ja kokonaiskustannukset,
tuen kokonaismäärä, tuen myöntämisen eh-
dot, maksatuksen ajoittuminen, maksatus-
menettely sekä tuen takaisinperintää koske-
vat ehdot. Hylkäävä päätös on perusteltava.

19 §

Katselmuksesta ilmoittaminen

Kestävän metsätalouden rahoituksesta an-
netun lain 33 §:n 3 momentissa tarkoitetun
katselmuksen pitämiseksi on katselmustoimi-
kunnan puheenjohtajan huolehdittava, että
katselmuksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan
maanomistajalle niin aikaisin, että hänellä on
mahdollisuus osallistua katselmukseen.

20 §
Valtion saamisen perintä

Kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetussa laissa ja tässä asetuksessa tarkoi-
tettuna valtion saamisen perintää hoita-
vana viranomaisena toimii lääninhallitus.
Toimivaltainen lääninhallitus määräytyy sen
mukaan, minkä läänin alueella sijaitsee pää-
osa kiinteistöstä, jolla rahoitettava toimenpi-
de on toteutettu.
Valtion saamisen maksuunpanosta, kan-

nosta ja tilittämisestä on voimassa, mitä
eräiden valtion rahasaamisten maksuun-
panosta, kannosta ja tilittämisestä annetussa
asetuksessa (559/1967) säädetään.

21 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen
täytäntöönpanosta antaa metsätalousasioissa
toimivaltainen ministeriö.

22 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1997.
Metsänparannusasetusta (437/1987) sovel-

letaan edelleen tapauksissa, joissa sovelle-
taan kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetulla lailla kumotun metsänparannuslain
(140/1987) säännöksiä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
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