
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 2 november 2011

Statsrådets förordning

1102/2011

om verksamheten vid Finlands skogscentral

Utfärdad i Helsingfors den 27 oktober 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministe-
riet, föreskrivs med stöd av lagen om Finlands skogscentral (418/2011):

1 kap.

Skogscentralens direktion och regiondele-
gationerna

1 §

Tillsättande av direktionen och direktionens
närmare sammansättning

I direktionen för Finlands skogscentral
finns en företrädare för landskapsförbunden
samt staten representeras av en företrädare
för jord- och skogsbruksministeriet och en
företrädare för arbets- och näringsministeriet.
Utöver dessa kan det väljas andra medlem-
mar som företräder staten.

Till företrädare för personalen väljs två
anställda vid skogscentralen, så att den ena är
närvarande vid behandlingen av ärenden som
gäller offentliga förvaltningsuppgifter och
den andra vid behandlingen av ärenden som
gäller affärsverksamhetsenheten. Jord- och
skogsbruksministeriet bestämmer vilken av
företrädarna som i första hand ska företräda
personalen vid behandlingen av personalä-
renden och andra ärenden som är gemen-
samma för enheten för offentliga tjänster och
affärsverksamhetsenheten. Den andra företrä-

daren för personalen har dock rätt att närvara
utan rösträtt vid direktionens sistnämnda mö-
ten.

När företrädarna väljs ska man se till att en
anställd eller förtroendevald vid en samman-
slutning eller annan organisation som kon-
kurrerar med den affärsverksamhet som af-
färsverksamhetsenheten bedriver som i sin
verksamhet kan utnyttja uppgifter som be-
traktas som affärsverksamhetsenhetens af-
färshemlighet, inte utses till medlem i direk-
tionen.

2 §

Tillsättande av en regiondelegation

I en regiondelegation finns det utöver före-
trädarna för närings-, trafik- och miljöcentra-
len, landskapsförbundet och personalen även
en företrädare för träförädlingsindustrin, en
företrädare för maskinföretagarna och två fö-
reträdare för skogsägarna. Vid de regionen-
heter inom vilkas verksamhetsområde en be-
tydande del av skogsbruksmarken är i Forst-
styrelsens besittning företräder en av företrä-
darna för skogsägarna Forststyrelsen. De fö-
reträdare för skogsägarna som inte företräder
Forststyrelsen utses bland dem som föresla-
gits av de mest representativa skogsägarorga-



nisationerna inom regionenhetens verksam-
hetsområde. De medlemmar som företräder
träförädlingsindustrin, maskinföretagarna och
regionenhetens personal utses bland dem som
föreslagits av de mest representativa organi-
sationerna.

När förslag till företrädare för skogsägarna
läggs fram ska man se till att de olika katego-
rierna av skogsägare inom regionenhetens
verksamhetsområde beaktas i förslagen.

3 §

Behörighet för direktionens och regiondele-
gationernas medlemmar

Till medlem i direktionen och i en region-
delegation får inte utses en person vars övriga
uppgifter eller ställning kan stå i strid med
skogscentralens offentliga förvaltningsupp-
gifter.

Medlemmarna i en regiondelegation ska ha
kännedom om skogsbruksförhållandena inom
regionenhetens verksamhetsområde.

4 §

Beviljande av avsked samt komplettering av
direktionen och regiondelegationen

Direktionens ordförande och vice ordfö-
rande beviljas på begäran avsked av jord- och
skogsbruksministeriet. Andra direktionsmed-
lemmar beviljas på begäran avsked av direk-
tionen. Regiondelegationens ordförande, vice
ordförande och medlemmar beviljas på begä-
ran avsked av regiondelegationen.

Om en medlem av direktionen eller region-
delegationen avgår eller avlider under man-
dattiden, utses i stället för honom eller henne
i samma ordning som den ursprungliga med-
lemmen har utsetts, en ny medlem för den
återstående mandattiden.

5 §

Direktionens och regiondelegationens konsti-
tuering och verksamhet

Direktionen sammanträder på kallelse av

ordföranden eller, om denne har förhinder, av
vice ordföranden. Ordföranden sammankallar
direktionen minst en gång i kvartalet.

Direktionen är beslutför när mötets ordfö-
rande och minst hälften av de övriga med-
lemmarna är närvarande. Som direktionens
beslut gäller den åsikt som omfattats av mer
än hälften av de närvarande eller, om rösterna
faller lika, den åsikt som ordföranden har
omfattat.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller
också regiondelegationen.

6 §

Förfarande vid direktionens möten

Direktionen ska försäkra sig om att affärs-
verksamhetsdirektören eller någon annan an-
ställd vid affärsverksamhetsenheten inte är
närvarande vid direktionens möten när där
föredras, behandlas eller fattas beslut om
ärenden som gäller enheten för offentliga
tjänster. Direktionen ska också försäkra sig
om att direktören eller någon annan anställd
vid enheten för offentliga tjänster inte är när-
varande vid direktionens möten när där före-
dras, behandlas eller fattas beslut om ärenden
som har anknytning till skogscentralens af-
färsverksamhet.

Direktionens ordförande och sekreterare
ska försäkra sig om att föredragningslistan
för direktionens möte och det material som
hänför sig till den samt mötesprotokollet be-
reds och distribueras till direktionsmedlem-
marna så att de ärenden som gäller offentliga
förvaltningsuppgifter och de ärenden som
gäller affärsverksamhet behandlas och distri-
bueras som tydligt avskilda helheter och vid
olika tidpunkter. I kallelsen till direktionens
möten ska de ärenden som kommer att be-
handlas tydligt delas in i sådana som gäller
enheten för offentliga tjänster och sådana
som gäller affärsverksamhetsenheten.

Direktionens ordförande ska också se till
att företrädaren för personalen deltar i ett
möte endast vid behandlingen av sådana
ärenden enligt 1 § 2 mom. som han eller hon
har valts att behandla och att företrädaren då
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får endast de handlingar som gäller dessa
ärenden.

7 §

Vissa uppgifter för direktionen

Direktionen ska vid de årliga resultatför-
handlingarna med jord- och skogsbruksmini-
steriet lägga fram ett förslag till fördelning av
de medel som ska anvisas regionenheterna.

Direktionen ska i samband med den fram-
ställning som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten i
lagen om Finlands skogscentral (418/2011),
nedan skogscentrallagen, till jord- och skogs-
bruksministeriet lämna in de framställningar
som regionenheternas regiondelegationer
gjort i saken.

2 kap.

Befattningar vid enheten för offentliga
tjänster

8 §

Förfarandet vid sökande och tillsättande av
befattningar

När en sådan befattning vid skogscentra-
lens enhet för offentliga tjänster tillsätts som
omfattar utövning av offentlig makt, ska be-
stämmelserna i statstjänstemannaförord-
ningen (971/1994) om förfarandet vid sö-
kande och tillsättande av tjänster iakttas. När
en befattning som inte omfattar utövning av
offentlig makt är vakant ska detta meddelas
på behörigt sätt.

9 §

Tillsättandet av befattningar samt intyg

Befattningarna vid centralenheten vid
skogscentralens enhet för offentliga tjänster
tillsätts av direktören. Regiondirektören till-
sätter de befattningar vid regionenheten som
omfattar utövning av offentlig makt. De öv-
riga befattningarna vid regionenheten tillsätts
av regiondirektören, om inte något annat be-
stäms i skogscentralens arbetsordning.

Jord- och skogsbruksministeriet ger direk-

tören och regiondirektören ett intyg om upp-
sägning eller om att anställningsförhållandet
upphör.

10 §

Ställföreträdare

Jord- och skogsbruksministeriet förordnar
ställföreträdare för direktören för skogscen-
tralens enhet för offentliga tjänster. Direktö-
ren förordnar ställföreträdare för en regiondi-
rektör.

Som ställföreträdare för direktören och en
regiondirektör ska förordnas en sådan an-
ställd vid skogscentralen som kan utöva of-
fentlig makt.

3 kap.

Utövning av offentlig makt

11 §

Ordnande av skötseln av uppgifter

I befattningsbeskrivningen för sådana be-
fattningar vid enheten för offentliga tjänster
som omfattar utövning av offentlig makt ska
befattningshavarens ställning vid skötseln av
de uppgifter som innebär utövning av offent-
lig makt anges.

Befattningsbeskrivningarna för befattning-
arna vid enheten för offentliga tjänster ska
fastställas så att en och samma anställd inte
inspekterar eller övervakar administrativa
helheter som omfattar ärenden som den an-
ställda har till uppgift att föredra för avgö-
rande.

I befattningsbeskrivningen för en befatt-
ning som omfattar utövning av offentlig makt
får inte ingå att bevilja skogsägare eller andra
parter understöd för skogsbruk. Allmän råd-
givning och utbildning som gäller skogsbruk
och lagstiftning kan dock ingå i den anställ-
das befattningsbeskrivning.

12 §

Förordnande av anställda som utövar offent-
lig makt

Direktören vid centralenheten och region-
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direktören vid en regionenhet bestämmer
vilka anställda som utöver direktörerna får
utöva offentlig makt när de sköter sina upp-
gifter. I förordnandet ska det specificeras
huruvida den anställda har ställning av le-
dande föredragande, föredragande eller in-
spektör. Förordnandet ska hållas uppdaterat,
framlagt till påseende och kunna levereras
elektroniskt. På begäran ska kopior av för-
ordnandet ges.

Direktören vid centralenheten vid enheten
för offentliga tjänster och regiondirektören
vid en regionenhet förordnar anställda att
sköta föredragning och inspektion. Regiondi-
rektören förordnar anställda att vara ledande
föredragande.

13 §

Avgörande av ärenden

Bestämmelser om avgörande av ärenden
som gäller utövning av offentlig makt och
som avgörs efter föredragning finns i 14 § i
skogscentrallagen. Också de ärenden som ska
avgöras av direktionen avgörs efter föredrag-
ning. Föreskrifter om föredragning av andra
ärenden finns i arbetsordningen för skogscen-
tralens enhet för offentliga tjänster.

Beslut i ärenden som omfattar utövning av
offentlig makt undertecknas av den som av-
gjort ärendet och kontrasigneras av föredra-
ganden.

Remisser, meddelanden och därmed jäm-
förbara brev undertecknas av den föredra-
gande som avses i 2 mom.

14 §

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt vid en regio-
nenhet enligt 14 § 1 mom. i skogscentralla-
gen hindrar inte direktören för enheten för
offentliga tjänster från att överta avgörandet
av sådana ärenden som avses i 16 § 1 mom. i
skogscentrallagen.

Ett beslut enligt 14 § 1 mom. i skogscen-
trallagen om delegering av beslutanderätt ska
ingå som bilaga till det förordnande som
avses i 12 § 1 mom.

4 kap.

Bokföring, rapportering och revision

15 §

Skyldighet att ha separat redovisning

Särredovisade verksamheter med separat
redovisning vid skogscentralen enligt 6 § i
lagen om skyldighet att medge insyn i och
lämna uppgifter om vissa företags ekono-
miska verksamhet (19/2003) är enheten för
offentliga tjänster och affärverksamhetsenhe-
ten.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. ska
skogscentralen i enlighet med principerna för
kostnadsredovisning särredovisa också till-
gångarna och skulderna för vardera enheten.

16 §

Räkenskapsperiod och bokslut

Skogscentralens räkenskapsperiod är ka-
lenderåret. Det bokslut som görs upp för
varje räkenskapsperiod ska, utöver resultat-
räkning, balansräkning och noter till dem i
enlighet med bokföringslagen (1336/1997),
också omfatta en verksamhetsberättelse.

Skogscentralen ska, om den på det sätt
som avses i bokföringslagen har bestämman-
derätt i en annan bokföringsskyldig samman-
slutning, göra upp en koncernbalansräkning
jämte bilagor som ska tas in i bokslutet.

17 §

Undertecknande och fastställande av bokslu-
tet samt rapportering

Direktören för enheten för offentliga tjäns-
ter undertecknar bokslutet till den del det
gäller verksamheten inom enheten för offent-
liga tjänster. Dessutom fastställer direktionen
bokslutet för hela skogscentralen.

Det fastställda bokslutet samt i fråga om
enheten för offentliga tjänster dessutom en
resultatrapport och ett personalbokslut för
varje räkenskapsperiod ska lämnas till jord-
och skogsbruksministeriet senast den 7 maj
det år som följer på räkenskapsperioden.

Resultatrapporten ska innehålla en beskriv-
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ning av verkningarna av de överföringsutgif-
ter som beviljats skogscentralen och resulta-
tet av den verksamhet som finansierats med
dem samt en beskrivning av verkningarna av
de investeringsutgifter som beviljats och om
deras effektivitet och lönsamhet. Uppgifterna
om resultatet ska också innehålla en jämfö-
relse med de fastställda resultatmålen.

Personalbokslutet ska innehålla de uppgif-
ter som jord- och skogsbruksministeriet anser
nödvändiga för tillsynen över skogscentralen.

18 §

Revisionsberättelsens innehåll

I skogscentralens revisionsberättelse ska
utöver det som anges i 15 § i revisionslagen
(459/2007) finnas ett yttrande om

1) huruvida skogscentralens förvaltning
och ekonomi har skötts i enlighet med be-
stämmelser och föreskrifter,

2) huruvida bokslutet har gjorts upp i en-
lighet med de bestämmelser och föreskrifter
som gäller det,

3) huruvida bokslutet ger riktiga och till-
räckliga uppgifter om verksamheten och eko-
nomin under räkenskapsperioden,

4) huruvida verksamhetsberättelsen ger
riktiga uppgifter om användningen av medel,

5) användningen av medel enligt lagstift-
ningen om finansiering av hållbart skogsbruk
till den del sådana medel används vid skogs-
centralen,

6) huruvida statsbidrag eller därmed jäm-
förbara tillgångar har använts i enlighet med
gällande lagstiftning och beslutet om statsbi-
drag,

7) huruvida en utredning om bindningar
till närstående personer har gjorts och en
utvärdering av om den är saklig, och om

8) fastställande av bokslutet.

19 §

Revisors anmärkningar och anmälningar

Om en revisor konstaterar att skogscentra-
lens ekonomi och förvaltning har skötts i
strid med bestämmelser och föreskrifter eller
om den ansvarar för skötseln annars har gjort
sig skyldig till en handling eller försummelse

som kan leda till skadeståndsskyldighet, ska
revisorn göra en anmärkning om detta i revi-
sionsberättelsen. Gäller anmärkningen direk-
tionens verksamhet, ska revisorn meddela
jord- och skogsbruksministeriet detta och mi-
nisteriet beslutar om de åtgärder som saken
kräver.

Om en revisor under räkenskapsperioden
konstaterar att det är skäl att rikta en kraftig
anmärkning mot förvaltning och ekonomi vid
skogscentralens enhet för offentliga tjänster,
ska revisorn utan dröjsmål anmäla detta till
skogscentralens direktör och direktion samt
till regiondirektören och jord- och skogs-
bruksministeriet. Om iakttagelserna gäller
skogscentralens affärsverksamhet, ska en an-
mälan utan dröjsmål göras till skogscentra-
lens affärsverksamhetsdirektör och direktion
samt till jord- och skogsbruksministeriet.

20 §

Revisors oberoende ställning

Utöver vad som bestäms i 24 och 25 § i
revisionslagen är den revisor som utför en
revision jävig, om han eller hon är

1) medlem eller ersättare i skogscentralens
direktion eller anställd vid skogscentralen,

2) styrelsemedlem eller medlem i förvalt-
ningsrådet, verkställande direktör eller en
person med motsvarande ställning i en sam-
manslutning där skogscentralen har bestäm-
manderätt enligt bokföringslagen, eller den
som har i uppgift att sköta sammanslutning-
ens bokföring eller medelsförvaltning eller
tillsynen över den,

3) en person som står i sådant förhållande
som avses i 28 § 2 mom. i förvaltningslagen
(434/2003) till en medlem eller ersättare i
skogscentralens direktion, till direktören eller
dennes ställföreträdare eller till den som an-
svarar för skogscentralens bokföring eller
medelsförvaltning,

4) anställd vid ett sådant penninginstitut
som skogscentralen har ett stadigvarande
kundförhållande till,

5) medlem i styrelsen för en skogsvårds-
förening inom regionenhetens verksamhets-
område eller anställd vid en sådan förening,

6) anställd vid en sammanslutning eller
annan organisation som konkurrerar med
skogscentralens affärsverksamhetsenhet,
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7) i någon annan sådan ställning som kan
äventyra hans eller hennes oberoende.

21 §

Skyldighet att biträda revisor

Skyldigheten att biträda revisor enligt 18 §
i revisionslagen gäller direktören för enheten
för offentliga tjänster och affärsverksamhets-
direktören vid affärsverksamhetsenheten.

5 kap.

Synenämnd

22 §

Synenämndernas antal och verksamhetsom-
råden

Skogscentralen har fyra synenämnder med
följande verksamhetsområden:

1) Södra Finlands synenämnd omfattar
verksamhetsområdena för Sydöstra Finlands,
Tavastland-Nylands, Birkalands och Sydväs-
tra Finlands regionenheter,

2) Mellanfinlands synenämnd omfattar
verksamhetsområdena för Norra Karelens,
Norra Savolax, Mellersta Finlands, Södra och
Mellersta Österbottens samt Södra Savolax
regionenheter,

3) Kustens synenämnd omfattar verksam-
hetsområdet för Kustens regionenhet,

4) Norra Finlands synenämnd omfattar
verksamhetsområdena för Lapplands, Kaja-
nalands och Norra Österbottens regionenhe-
ter.

23 §

Mandattid för synenämnden och dess med-
lemmar

Mandattiden för en synenämnd är fyra år.
Om en medlem i synenämnden avgår eller
avlider under mandattiden, väljs eller utses
vid behov i stället för honom eller henne i
samma ordning som den ursprungliga med-
lemmen har utsetts, en ny medlem för den
återstående mandattiden.

24 §

Val av medlemmar i synenämnden

Ordföranden och vice ordföranden i en
synenämnd förordnas, entledigas och beviljas
avsked av jord- och skogsbruksministeriet.
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer de
övriga medlemmarna i synenämnden på basis
av anmälningar från de instanser som avses i
2 och 3 mom.

De mest representativa skogsägarorganisa-
tionerna inom verksamhetsområdet för varje
synenämnd utser två medlemmar i syne-
nämnden som företrädare för skogsägarna för
varje regionenhet inom synenämndens verk-
samhetsområde. De mest representativa före-
tagen inom skogsbranschen inom verksam-
hetsområdet för varje synenämnd utser tre
medlemmar i synenämnden inom sitt verk-
samhetsområde, som företrädare för företags-
verksamheten inom skogsbranschen. När
medlemmarna utses ska man se till att de
olika kategorierna av skogsägare och före-
tagsverksamhet inom skogsbruket inom syne-
nämndens verksamhetsområde finns före-
trädda i synenämnden.

Varje regionenhet utser två av sina an-
ställda till medlemmar i synenämnden inom
regionenhetens verksamhetsområde. De som
utses får inte vara personer som kan utöva
offentlig makt eller som är anställda vid
skogscentralens affärsverksamhetsenhet.

De instanser som avses i 2 mom. ska till
regiondirektören för regionenheten i deras
verksamhetsområde ge uppgifter om de före-
trädare som utsetts. Regiondirektören ska
lämna en förteckning till jord- och skogs-
bruksministeriet över de företrädare som ut-
setts av de instanser som avses i 2 mom. och
de företrädare som utsetts av regionenhe-
terna.

25 §

Behörighet för synenämndens medlemmar

En medlem i en synenämnd ska vara för-
trogen med skogsbruk samt ordföranden och
vice ordföranden dessutom med skogsbruks-
lagstiftningen.
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26 §

Synenämndens verksamhet

Syneförrättning ska begäras hos den behö-
riga regionenheten, som anmäler saken vi-
dare till ordföranden för synenämnden inom
området eller, om denne har förhinder, till
vice ordföranden.

Synenämnden sammanträder på kallelse av
ordföranden eller vice ordföranden. Till syne-
förrättning ska i första hand kallas de med-
lemmar i synenämnden som är utsedda från
verksamhetsområdet för den regionenhet
inom vars område föremålet för förrättningen
är beläget. Skogsägaren och de övriga sakä-
garna ska underrättas om syneförrättning se-
nast tio dagar innan syn förrättas.

Som synenämndens åsikt gäller det förslag
som fått flest röster. Om medlemmarnas rös-
ter faller lika, är ordförandens ståndpunkt
synenämndens ståndpunkt.

6 kap.

Ordnande av uppgifterna vid skogscentra-
lens enhet för offentliga tjänster

27 §

Processhantering

För att verksamheten ska vara enhetlig ska
funktionerna vid skogscentralens enhet för
offentliga tjänster organiseras på ett sam-
stämmigt sätt i alla regionenheter. Centralen-
heten ska på riksnivå separat för varje pro-
cess utveckla och övervaka verksamheten
inom samtliga helheter.

28 §

Upphandling

Upphandling som skogscentralens enhet
för offentliga tjänster gör hos affärsverksam-
hetsenheten betraktas inte som upphandling
som utförs som eget arbete.

29 §

Extern kommunikation och verksamhet

Skogscentralens enhet för offentliga tjäns-

ter ska i sin information, rådgivning och ut-
bildning samt i den övriga kommunikationen
med kunderna klart föra fram att det är fråga
om kommunikation med en sammanslutning
som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Enheten för offentliga tjänster får inte be-
driva kommunikation eller på annat sätt
främja verksamheten vid skogscentralens af-
färsverksamhetsenhet så att den egna verk-
samhetens oberoende och opartiskhet äventy-
ras.

30 §

Delgivning av stämning

Skogscentralens enhet för offentliga tjäns-
ter anses ha fått del av en stämning eller
något annat tillkännagivande som gäller verk-
samheten vid enheten för offentliga tjänster
när stämningen eller tillkännagivandet har
delgivits skogscentralens direktör eller den
berörda regionenhetens regiondirektör eller
deras ställföreträdare.

Om stämningen eller tillkännagivandet
delges regiondirektören eller dennes ställfö-
reträdare, ska regionenheten utan dröjsmål
informera direktören om saken.

31 §

Arvoden och ersättningar

Jord- och skogsbruksministeriet bestäm-
mer arvodena samt grunderna för dagtrakta-
mentena och resekostnadsersättningarna till
medlemmarna och ersättarna i skogscentra-
lens direktion, regiondelegationerna och sy-
nenämnderna.

I de arvoden och ersättningar som avses i
1 mom. ingår inte ersättning för eventuell
förlorad arbetsinkomst.

32 §

Arbetsordning för enheten för offentliga
tjänster

Innan arbetsordningen för enheten för of-
fentliga tjänster fastställs ska utlåtande begä-
ras av jord- och skogsbruksministeriet. Efter
det att arbetsordningen fastställts ska en ko-
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pia av den omedelbart lämnas till jord- och
skogsbruksministeriet.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §

Fasta egendom som överförs på skogscentra-
len

Skogscentralens enhet för offentliga tjäns-
ter ska regionenhetsvis föra en uppdaterad
förteckning över de fastigheter den äger. För
varje fastighet ska i förteckningen ingå åt-
minstone följande uppgifter:

1) fastighetens namn,
2) fastighetsbeteckning,
3) den kommun och regionenhet inom vars

område fastigheten är belägen,
4) fastighetens balansvärde,
5) när, på vilka villkor och av vilken in-

stans skogscentralen eller en skogscentral
som avses i lagen om skogscentraler och
skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995)
förvärvat egendomen,

6) omnämnande av huruvida fastigheten
förvaltas av enheten för offentliga tjänster
eller affärsverksamhetsenheten,

7) fastighetens användningsändamål, in-
klusive uthyrning och utarrendering.

Skogscentralen ska föra in uppgifterna en-
ligt 1 mom. även för en fastighet som inte
längre är i dess ägo.

34 §

Annan än fast egendom som överförs på
skogscentralen

Skogscentralens enhet för offentliga tjäns-
ter ska regionenhetsvis föra en uppdaterad
förteckning över fastighetsaktier, andra aktier
och andelar. För aktierna ska i förteckningen
ingå åtminstone följande uppgifter:

1) vilken egendom fastighetsaktierna be-
rättigar till att besitta,

2) aktiebolagets namn och inom vilken
kommun bolaget är beläget,

3) aktiernas balansvärde, och
4) när, på vilka villkor och av vilken in-

stans skogscentralen eller en skogscentral

som avses i lagen om skogscentraler och
skogsbrukets utvecklingscentral förvärvat ak-
tierna.

8 kap.

Ikraftträdande

35 §

Ikraftträdande

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

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

36 §

Ledande föredragande

När denna förordning träder i kraft blir den
myndighetschef som avses i lagen om skogs-
centraler och skogsbrukets utvecklingscentral
ledande föredragande vid en regionenhet
inom skogscentralen efter det att en regiondi-
rektör har utsetts för regionenheten.

37 §

Fastställande och undertecknande av skogs-
centralernas bokslut för räkenskapsperioden

2011

Bokslutet för räkenskapsperioden 2011 för
en skogscentral som avses i lagen om skogs-
centraler och skogsbrukets utvecklingscentral
fastställs av den temporära regiondelegation
som avses i 37 § 4 mom. i skogscentrallagen
eller av den egentliga regiondelegationen, om
den redan har utsetts, och undertecknas av
det ovannämnda organet och av den person
som avses i 37 § 3 mom. i skogscentrallagen.
Det fastställda bokslutet ska lämnas till jord-
och skogsbruksministeriet senast den 7 maj
2012.

38 §

Övergångsbestämmelse om bokföringen

Skogscentralen ska senast i bokslutet för
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2012 för jord- och skogsbruksministeriet
lägga fram separata balansräkningar enligt
situationen den 31 december 2012, över de
medel och den övriga egendom samt skulder
och övriga åtaganden som enheten för offent-
liga tjänster förvaltar samt de medel och den
övriga egendom samt skulder och övriga åta-
ganden som affärsverksamhetsenheten för-
valtar.

Innan separata balansräkningar läggs fram
enligt 1 mom. ska skogscentralen se till att de
tillgångar som hör till enheten för offentliga
tjänster hålls åtskils från affärsverksam-
hetsenhetens tillgångar med hjälp av separat
redovisning enligt 15 § samt att
egendomsposterna antecknas i bokföringen
på ett riktigt sätt till verkligt värde.

39 §

Ordnande av en uppgift

Synenämnderna vid de skogscentraler som
avses i lagen om skogscentraler och skogs-
brukets utvecklingscentral fortsätter inom
sina verksamhetsområden tills de nya syne-
nämnderna har valts i enlighet med 24 §.

De ärenden som är anhängiga vid skogs-
centralernas synenämnder vid denna förord-
nings ikraftträdande överförs till den syne-
nämnd enligt denna förordning vars verksam-
hetsområde omfattar verksamhetsområdet för
synenämnden enligt den i 1 mom. nämnda
lagen.

Helsingfors den 27 oktober 2011

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

Forstråd Marja Hilska-Aaltonen
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