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1326/2016
Lag
om ändring av lagen om Finlands skogscentral
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 2, 3, 7 och 8 §, 15 § 1 mom., 17
och 25 § samt 27 § 1 mom.,
av dem 3, 7 och 8 §, 15 § 1 mom., 17 § och 27 § 1 mom. sådana de lyder i lag
1421/2014, som följer:
2§
Begränsning av verksamheten
Skogscentralen får inte bedriva affärsverksamhet, om inte något annat följer av annan
lag.
Skogscentralen får dock i ringa mån inneha fast egendom som anknyter till plantskoleproduktion, skogsfröplantager eller övrig skogsbruksverksamhet som har bedrivits före
den 1 januari 2017.
Skogscentralen får också i ringa mån ha aktier eller ägande som ger rätt att besitta lokaler.
Skogscentralen får inte själv bedriva affärsverksamhet med den egendom som avses i 2
och 3 mom. Försäljning eller uthyrning av egendomen betraktas dock inte som i 1 mom.
avsedd affärsverksamhet.
3§
Skogscentralens grundläggande organisation
Verksamheten inom skogscentralen på landsnivå följer funktionsindelningen. Skogscentralens verksamhet ska ordnas så att tillgången till regionala tjänster är tryggad, att de
språkliga rättigheterna är tillgodosedda och att verksamheten i de i 6§ avsedda skogsråden
på landskapsnivå är tryggad.
För att trygga tillgången till regionala tjänster ska skogscentralen ha ett tillräckligt stort
antal geografiska serviceområden och serviceställen. För att säkra kvaliteten på de svenskspråkiga tjänsterna finns det i de svensk- och tvåspråkiga områdena ett tillräckligt stort antal serviceställen med svenska som arbetsspråk. En samordning av de svenskspråkiga
tjänsterna på hela landets nivå säkras i skogscentralen i ett svenskspråkigt serviceställe.
Skogscentralen har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis.
I arbetsordningen för skogscentralen bestäms närmare vad som är ett tillräckligt stort
antal geografiska serviceområden och serviceställen.
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7§
Ledningen av skogscentralen
Skogscentralen leds av en direktör som är underställd direktionen. Underordnad direktören och som första ställföreträdare för direktören finns en skogsdirektör. En finansierings- och granskningschef kan också vara ställföreträdare för direktören.
Direktören har till uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten inom skogscentralen. Direktören ska besluta om en ändamålsenlig användning av resurserna inom de
olika funktionerna. Direktören svarar för att verksamheten leder till resultat med hänsyn
till att målet är att främja de skogsbaserade näringarna. Direktören svarar också för beredningen av de ärenden som skogscentralens direktion ska behandla och för verkställigheten
av direktionens beslut.
Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.
8§
Skogscentralens uppgifter
Skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter består i att
1) svara för planerings- och utredningsuppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel
och användning av skogarna samt för annat motsvarande främjande av de skogsbaserade
näringarna, klimat- och energimålen, bevarandet av skoglig mångfald och annat miljöskydd i anknytning till skogsbruket; uppgifterna hänför sig bland annat till utarbetande av
det nationella skogsprogrammet, utarbetande av regionala skogsprogram samt uppföljning och genomförande av dessa program,
2) främja landsomfattande och regional samverkan och funktionellt samarbete inom
skogsbruket,
3) främja de skogsbaserade näringarna i samarbete med organisationer och organ som
främjar näringsverksamheten regionalt eller på landskapsnivå,
4) tillhandahålla utbildning, rådgivning och information som främjar skogsbruket,
5) utföra de uppgifter som åligger skogscentralen eller skogscentralerna enligt skogslagen (1093/1996), lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), viltskadelagen (105/2009), lagen om
bekämpning av skogsskador (1087/2013), lagen om handel med skogsodlingsmaterial
(241/2002), lagen om samfällda skogar (109/2003), lagen om utsläppande på marknaden
av timmer och trävaror (897/2013), lagen om samfälligheter (758/1989) och lagen om
överlåtelseskatt (931/1996), samt uppgifter som gäller tryggandet av statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter (188/1977), den upphävda naturnäringslagen (610/1984) och den upphävda renhushållningslagen (161/1990) i samband med försäljning av virke från lägenheter som bildats med stöd av de nämnda lagarna,
6) följa skogsbrukets och skogarnas tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag
och initiativ som hänför sig till detta,
7) upprätthålla beredskap med avseende på skogsskador och ge sådan handräckning
som avses i räddningslagen (379/2011),
8) delta i internationellt samarbete som hänför sig till uppgifterna,
9) utföra andra uppgifter som åligger skogscentralen eller skogscentralerna enligt lag
samt sköta sådana uppgifter med anknytning till beredningen och verkställigheten av
skogspolitiken som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.
Bestämmelser om den närmare organiseringen av skogscentralens uppgifter utfärdas
genom förordning av statsrådet.
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15 §
Förfarande vid skötseln av uppgifter samt tjänsteansvar
Skogscentralen ska iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Det som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om myndigheter tillämpas också på skogscentralen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
17 §
Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga
Skogscentralen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt göra ansökningar, kära och svara vid domstolar och andra myndigheter.
Skogscentralens talan förs av direktören. Direktören kan överföra rätten att föra talan
på någon annan anställd, om det genom överföringen är möjligt att trygga att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig när ärendet behandlas.
25 §
Förvaltning och användning av medlen
Statliga redogörarmedel som beviljats skogscentralen ska hållas åtskilda från skogscentralens övriga medel på ett sådant konto i statens betalningsrörelsebank som får användas
av skogscentralen. Medel får tas ut från kontot endast efter hand som de används för sitt
ändamål.
I fråga om förvaltningen och redovisningen av medel som skogscentralen har beviljats
för andra ändamål än för sin verksamhet ska det som för statsbudgetens del föreskrivs om
redogörare iakttas. Jord- och skogsbruksministeriet får dock meddela närmare administrativa föreskrifter om den redovisning som skogscentralen lämnar till jord- och skogsbruksministeriet.
27 §
Bokföring och revision
På skogscentralens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas bokföringslagen (1336/1997).
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om enheten för offentliga tjänster eller regionenheterna vid Finlands skogscentral gäller Finlands skogscentral när lagen har trätt i
kraft.
Trots vad som i 4 § 1 mom. föreskrivs om direktionens mandattid kan jord- och skogsbruksministeriet tillsätta en ny direktion under den föregående direktionens mandattid, när
affärsverksamheten har upphört vid skogscentralen.
Skogscentralen får även efter det att denna lag har trätt i kraft ta emot prestationer som
anknyter till uppsagda hyresavtal, andra avtal eller egendom som har sålts till följd av att
den affärsverksamhet som bedrevs före ikraftträdandet av denna lag upphör, när grunden
till prestationerna har uppstått före ikraftträdandet av denna lag.
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