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Statsrådets förordning

Nr 872

om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna
sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgifts-

belagda och om storleken av avgifterna

Given i Helsingfors den 25 oktober 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
ändras 1 § förordningen den 31 juli 1995 om när vissa beslut som fattas vid statsrådets
allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara
avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (994/1995) sådan den lyder i förordning
777/1998, som följer:

1 §
Följande beslut som fattas vid statsrådets
allmänna sammanträde är sådana avgiftsbe-
lagda offentligrättsliga prestationer som avses
i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992) och för vilka uppbärs en
fast avgift enligt självkostnadsvärde:
1) beslut som gäller tillstånd enligt lagen
om yrkeshögskolestudier (255/1995) och änd-
ringar av sådana tillstånd,
2) beslut som gäller tillstånd att ordna
utbildning enligt 7 § lagen om grundläggande
utbildning (628/1998), samt

3) beslut som gäller dispens från behörig-
hetsvillkoren för sådana tjänster vid under-
visningsministeriet och vid ett ämbetsverk
som hör till dess förvaltningsområde till vilka
republikens president eller statsrådets all-
männa sammanträde utnämner.
Avgiften för ett beslut som gäller tillstånd

för en yrkeshögskola är 1682 euro, en ändring
av ett sådant tillstånd 1009 euro, ett tillstånd
att ordna utbildning 841 euro och en anhållan
om dispens 168 euro.
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Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002.
När en sådan prestation som avses i 1 § 1

mom. 2 och 3 punkten och för vilken gäller
att ärendet har anhängiggjorts innan denna

förordning träder i kraft, skall vara avgifts-
belagd samt storleken på avgiften bestäms
enligt de bestämmelser som gäller före
ikraftträdandet.

Helsingfors den 25 oktober 2001

Kulturminister Suvi Lindén

Regeringsråd Heikki Rosti
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Inrikesministeriets förordning

Nr 873

om den utbildning som krävs av kommunala brandkårers personal i bisyssla och av
avtalsbrandkårers personal som deltar i frivilligt släcknings- och räddningsarbete

Given i Helsingfors den 23 oktober 2001

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 § 2 mom. lagen den 30
april 1999 om räddningsväsendet:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på kommunala
brandkårers personal i bisyssla och frivillig
personal som deltar i frivilligt släcknings- och
räddningsarbete.

2 §

Utbildningskrav

Av kommunala brandkårers personal i
bisyssla och av frivillig personal som deltar
i släcknings- och räddningsarbete krävs föl-
jande utbildning:
1) brandkårschefen har genomgått minst
kursen för avtalsbrandkårschefer eller grund-
kursen för industribrandchefer i bisyssla eller
har avlagt en yrkesinriktad examen för
räddningsbefäl eller räddningsunderbefäl vid
den läroanstalt som anges i 19 § lagen om
räddningsväsendet,
2) det övriga befälet och underbefälet har
genomgått minst kursen för enhetschefer eller
har avlagt en yrkesinriktad examen inom
räddningsbranschen samt

3) personal som deltar i släcknings- och
räddningsarbete har genomgått kursen i släck-

ningsarbete, kursen i räddningsarbete och
kursen i första hjälp. Av dem som deltar i
rökdykningsuppdrag krävs ytterligare genom-
gången kurs i rökdykning.

3 §

Fastställande av läroplanerna

Räddningsinstitutet fastställer undervis-
ningsprogrammen för kursen i släckningsar-
bete, kursen i rökdykning och kursen för
enhetschefer.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
november 2001.

5 §

Övergångsbestämmelse

Den som innan denna förordning träder i
kraft fått behörighet för de uppgifter som
anges i denna förordning är fortfarande
behörig att sköta dessa.

Helsingfors den 23 oktober 2001

Inrikesminister Ville Itälä

Utbildningschef Juhani Seppä
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 874

om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral
Tapio

Given i Helsingfors den 24 oktober 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § lagen
den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) och
8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta
lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifterna
för skogscentralernas och Skogsbrukets ut-
vecklingscentral Tapios (utvecklingscentra-
len) prestationer och om grunderna för
avgifterna.
Prestationerna för statsbidragsverksamhet
indelas i skogscentralernas offentligrättsliga
prestationer samt skogscentralernas och ut-
vecklingscentralens övriga prestationer. Med
offentligrättsliga prestationer avses prestatio-
ner enligt 3 § 2 punkten lagen om grunderna
för avgifter till staten. Med övriga prestatio-
ner avses sådana prestationer för främjande
verksamhet som prissätts på företagsekono-
miska grunder och vars priser har nedsatts
med stöd av 12 § 2 mom. lagen om skogs-
centraler och skogsbrukets utvecklingscen-
tral.
Skogscentralernas och utvecklingscentra-
lens andra prestationer än de som avses i 2
mom. utgör prestationer för affärsverksamhet.

2 §

Skogscentralernas offentligrättsliga presta-
tioner

Skogscentralernas avgiftsfria offentligrätts-
liga prestationer är de prestationer som räknas
upp i bilaga 1 till denna förordning.
Skogscentralernas avgiftsbelagda offentlig-

rättsliga prestationer, för vilka uppbärs en fast
avgift, är de prestationer som räknas upp i
bilaga 2 till denna förordning.
Skogscentralernas avgiftsbelagda offentlig-

rättsliga prestationer, för vilka uppbärs en
avgift som motsvarar prestationens själv-
kostnadsvärde, är
1) sådana kostnader för tvångsutförande

som avses i 15 § 3 mom. samt 20 § 2 och 3
mom. skogslagen (1093/1996),
2) utlåtande med stöd av 15 kap. 8 a § 2

mom. kyrkoordningen (1055/1993) till kyr-
korådet om en skogsplan som gjorts upp av
någon annan än skogscentralen,
3) anvisning av träd som skall utmätas och

säljas ur samfälld skog för delägarlagets
skulder,
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4) handräckning till en myndighet när det
särskilt har föreskrivits att handräckningen är
avgiftsbelagd,
5) bistående av jord- och skogsbruksmini-
steriet vid tillsyn över och kontroll av
iakttagandet av lagen om handel med skogs-
odlingsmaterial (684/1979), samt
6) utdrag och kopior av dokument som
förvaras vid skogscentralen och som ersätter
separata beslut, intyg eller motsvarande do-
kument i original.
Den avgift som motsvarar prestationens
självkostnadsvärde bestäms enligt bilaga 3 till
denna förordning.

3 §

Skogscentralernas och utvecklingscentralens
prestationer för främjande verksamhet

Skogscentralernas och utvecklingscentra-
lens prestationer för främjande verksamhet,
för vilka uppbärs en avgift som anges i bilaga
3 och som motsvarar prestationens självkost-
nadsvärde, är följande på beställning eller
annars på uppdrag baserade prestationer:
1) rådgivning, utbildning och information,
2) fackmannahjälp, samt
3) publikationer och utredningar.
Avvikande från självkostnadsvärdet
uppbärs för skogscentralernas och utveck-
lingscentralens främjande verksamhet
1) de totalkostnader som orsakas av an-
vändningen av datasystem och tjänster, för
framtagande av information,
2) utgifter som ansluter sig till genomfö-
randet av Europeiska gemenskapernas fon-

ders och nationella utvecklingsprojekt och
som har godkänts i finansieringsbeslutet, samt
3) fasta avgifter enligt bilaga 4 till denna

förordning för de prestationer som avses i den
nämnda bilagan.
Främjande verksamhet som skogscentra-

lerna och utvecklingscentralen bedriver på
eget initiativ är avgiftsfri.

4 §

Skogscentralernas och utvecklingscentralens
affärsverksamhets prestationer

Skogscentralernas och utvecklingscentra-
lens avgiftsbelagda prestationer som prissätts
på företagsekonomiska grunder är andra
prestationer än de som nämns i 2 och 3 §.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2002.
Avgifter enligt denna avgiftsförordning får

också betalas med sedlar och metallmynt i
mark fram till utgången av februari 2002.
Priset i euro ändras då till mark genom att
beloppet multipliceras med 5,94573 och
slutsumman avrundas till närmaste penni.
Förordningen tillämpas på ärenden som

anhängiggjorts under dess giltighetstid.
Genom denna förordning upphävs jord-

och skogsbruksministeriets förordning av den
25 januari 2001 om avgiftsbelagda prestatio-
ner vid skogscentralerna och Skogsbrukets
utvecklingscentral Tapio (50/2001).

Helsingfors den 24 oktober 2001

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Överinspektör Leena Ahola
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Bilaga 1

Skogscentralernas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1) Beslut enligt 8 § 4 mom. skogslagen (1093/1996) om att skyldigheten att åstadkomma
återväxt förfaller,
2) undantagslov enligt 11 § skogslagen,
3) avverknings- och förnyelseplan enligt 12 § 2 mom. skogslagen,
4) beslut om ersättning för inskränkningar i tagande av virke till husbehov enligt 12 § 3
mom. skogslagen,
5) anmälan om användning av skog enligt 14 § 1 mom. skogslagen,
6) anmälan om anläggande av plantbestånd enligt 14 a § 1 mom. skogslagen,
7) förhandlingsplikt enligt 15 § 1 mom. och beslut om ställande av säkerhet enligt 15 §
2 mom. skogslagen,
8) utfärdande av behandlingsförbud och upphävande av beslutet om detta enligt 16 §
skogslagen,
9) beslut om korrigerande åtgärder, föreläggande av vite eller hot om tvångsutförande enligt
20 § 1 mom. skogslagen,
10) andra beslut om finansiering enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
(1094/1996, nedan finansieringslagen) än beslut om lånefinansiering,
11) beslut om vård- och underhållsskyldighetens upphörande och avstående från indrivning
av lån enligt 18 § finansieringslagen,
12) planering och genomförande av projekt för vård av skogsnaturen enligt 20 § 2 mom.
finansieringslagen,
13) beslut om indragning av finansiering och återkrav av stöd samt uppsägning av lån enligt
28 § finansieringslagen,
14) förvaltning i enlighet med 12 § 3 mom. av de medel som avses i 11 § 2 mom. och
anmälan till föreningsregistret enligt 19 § lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998),
15) skriftlig anmärkning enligt 22 § 2 mom. och förpliktande beslut enligt 22 § 3 mom.
lagen om skogsvårdsföreningar,
16) anmälningar till Skattestyrelsen och skatteverket enligt 10 § förordningen om
skogsvårdsföreningar (1227/1998),
17) val av revisor för delägarlaget för en samfälld skog enligt 33 § lagen om samfällda skogar
(37/1991),
18) utlåtande enligt 4 § 2 mom. förordningen om samfällda skogar (38/1991),
19) intyg enligt 20 § 1 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) till den
skattskyldige och skattemyndigheten över de villkor för skattelättnad som anges i 14 och
14 a § inkomstskattelagen för gårdsbruk, intyg till skogsägare över att villkoren för första
gallring är uppfyllda samt utlåtande enligt 20 § 2 mom. till den skattskyldige och
skattemyndigheten om beloppen av de utgifter som anges i 13 § 1 mom. 2—5 punkten
inkomstskattelagen för gårdsbruk och om villkoren för avdrag av dem,
20) intyg enligt 13 § 1 punkten lagen om överlåtelseskatt (931/1996),
21) beslut enligt 9 § 1 mom. lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

(263/1991),
22) underrättelse till markägarna enligt 2 § 1 mom., meddelande enligt 3 § 2 mom.,
behandling av ansökan om ersättning och utlåtande om ansökan enligt 4 § samt indrivning
av kostnader för tvångsutförande enligt 5 § 1 mom. förordningen om bekämpning av insekt-
och svampskador i skog (1046/1991),
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23) bistående av skogsforskningsinstitutet enligt 1 § 2 mom. förordningen om övervakning
i fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador (1045/1991),
24) beslut om ersättning för skogsskador enligt 5 § statsrådets förordning om ersättning för

skador som orsakats av hjortdjur (1162/2000),
25) information till pantborgenären enligt 16 a § 2 mom. lagen om införande av jordabalken

(541/1995) om en anmälan om avverkning eller användning av skogen,
26) utlåtande till kommunen enligt 5 b § 2 mom. lagen om bekämpningsmedel (327/1969),
27) utlåtande enligt 10 a § 2 mom. lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

(734/1992),
28) utlåtande enligt 6 kap. 28 a § 2 mom. förordningen om klientavgifter inom social- och
hälsovården (912/1992).
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Bilaga 2 
 
 
 
 

Skogscentralernas offentligrättsliga prestationer med fasta priser 

Beslut som fattas på ansökan är avgiftsbelagda också i sådana fall då ansökan avslås. Om 
avgiften för ett avslagsbeslut enligt självkostnadsvärdet är mindre än den fasta avgiften, upp-
bärs avgiften enligt självkostnadsvärdet. Avgifterna inkluderar inte av fakturering föranledda 
kostnader, vilka uppbärs separat. Avgifterna är följande: 
 

1) beviljande av undantag enligt 14 § 1 mom. skogslagen (1093/1996) från 
tidsfristen för anmälan om användning av skog  

 
     56,00 euro

2) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 21 § 
2 mom. skogslagen, avgift per ansökan 

 
   126,00 euro

3) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 14 § 
1 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), nedan 
finansieringslagen, avgift per ansökan 

 
 
   126,00 euro

4) finansieringsbeslut som avser låneansökan i enlighet med finansieringsla-
gen, avgift per delägarfastighet eller per sådan helhet av fastighet som avses i 
12 § 3 mom. finansieringslagen  

 
 
     25,00 euro

5) meddelande enligt 1 § 1 mom. förordningen om samfällda skogar 
(38/1991) till delägarna i samfälld skog om delägarlagets första stämma, när 
den samfällda skogen har införts i fastighetsregistret, avgift per delägare 

 
 
       7,00 euro

6) fastställande av gränserna för en skogsvårdsförenings verksamhetsområde 
enligt 5 § 1 mom. lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) 

 
   168,00 euro

7) beslut om befrielse från skogsvårdsavgift enligt 10 § 2 mom. lagen om 
skogsvårdsföreningar 
— avgiften bestäms på grundval av skogsmarkens areal 
— med zoner avses de zoner som nämns i 8 § lagen om skogsvårdsföreningar 
(534/1998) 
— den lägsta avgift som uppbärs är 84,00 euro 
— avgiften kan uppgå till högst 13 455 euro per skogscentral 
 
I zonen    
II zonen       
III zonen      
IV zonen   
      

Avgiften skall vid behov sänkas så att den är rimlig i synnerhet i förhållande 
till de skogsvårdsavgifter som enligt uppskattning skall uppbäras för området. 
Avgiften kan sänkas så att den motsvarar de minskade kostnaderna t.ex. när 
sökanden har haft rätt att betala en fjärdedel av skogsvårdsavgiften och när 
områdets användningssätt inte motsvarar klassificeringen i skogsskatteförord-
ningen (1208/1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  1,68 euro/ha 
  1,01 euro/ha 
  0,34 euro/ha 
  0,17 euro/ha   

8) tillståndsbeslut som avses i 14 § 1 mom. lagen om skogsvårdsföreningar 
och gäller användningen av medel ur en skogsvårdsförenings reservfond 

          
     50,00 euro

9) intyg enligt 24 § virkesmätningslagen (364/1991) över muntlig begäran 
om verkställande av officiell virkesmätning 

 
     12,00 euro

10) intyg enligt 32 § 1 mom. virkesmätningslagen över muntlig begäran om 
att ett ärende som gäller virkesmätning skall avgöras av mätningsnämnden 

          
     12,00 euro 
 



 

 

 

 

11) värdering av skogsskada enligt 17 § 1—2 mom. statsrådets förordning 
om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur (1162/2000) på det sätt 
som anges i 17—19 § i förordningen 

 
— avgiften bestäms på följande sätt på grundval av det skadedrabbade  
    områdets areal: 
    högst 1 hektar 
    för den del som överstiger 1 hektar t.o.m. 5 hektar dessutom 
    för den del som överstiger 5 hektar dessutom 

 
 
 
 
 
 
84 euro 
40 euro/ha 
20 euro/ha 

 
 
        
  



 

 

 

 

        Bilaga 3 
 
 
 

Avgifter som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde 

Skogscentralernas och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios  avgifter  som  motsvarar 
prestationernas självkostnadsvärde bestäms enligt den genomsnittliga timavgift för tjänste-
mannagruppers timpris till självkostnadsvärde och de särkostnader som räknats ut med stöd av 
1 § förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992) på följande sätt: 

 
 

1) forstmästare eller motsvarande   
 
    60 euro/timme 

 
2) skogsbruksingenjör eller motsvarande   

 
    40 euro/timme 

 
3) kanslipersonal eller motsvarande  

 
    30 euro/timme 

 
Utöver timavgiften uppbärs särkostnader för tillhandahållandet av prestationen.  
 
 

     
      
       
       



 

 

 

 

         Bilaga 4 
  
 

 

Skogscentralernas prestationer för främjande verksamhet på vilka fasta priser tillämpas 

Avgifterna inkluderar inte av fakturering föranledda kostnader, vilka uppbärs separat. Avgif-
terna är följande: 

 
 

1) fristående prov enligt 10 § 1 mom. 4 punkten lagen om skogsvårds-
föreningar (534/1998)   

 
 
    200 euro 

 
2) naturvårdsexamen som påvisar kännedom om naturvård 

 
    100 euro 
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