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235/2016
Lag
om statens skogsbruksaktiebolag
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Aktiebolag under bildning
Forststyrelsens affärsverksamhet inom skogsbruk överförs till ett aktiebolag under bildning. När aktiebolaget bildas tecknar Forststyrelsen samtliga aktier i det för statens räkning och vidtar behövliga åtgärder för registrering av bolaget. Aktiebolaget eller en ändring av dess bolagsordning får inte anmälas för registrering om inte jord- och skogsbruksministeriet har godkänt bolagsordningen eller ändringen av den.
Bolagets verksamhetsområde omfattar skogsbruk med ensamrätt på statsägd mark och
virkesleveranser till kunder. När bolaget bedriver skogsbruk ska det se till att de allmänna
samhälleliga förpliktelser som avses i 6 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och de övriga samhälleliga förpliktelser som avses i 7 § i den lagen uppfylls så som statsrådet bestämmer vid överlåtelse av rätten att använda jord- och vattenegendom och vid ändring av
villkoren för den rätten.
Aktiebolaget ägs i sin helhet av staten och förvaltas av Forststyrelsen.
2§
Överlåtelsefullmakt
Statsrådet bemyndigas att mot gängse vederlag till aktiebolaget överlåta
1) icke överförbar rätt att bedriva skogsbruk på sådan jord- och vattenegendom för vilken gäller avkastningskrav och som anvisats eller senare anvisas i Forststyrelsens besittning,
2) Forststyrelsens affärsverksamhet inom skogsbruk,
3) immateriella rättigheter och annan lös egendom som används av Forststyrelsens resultatområde för skogsbruk.
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3§
Villkoren för överlåtelsen
Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.
Vid överlåtelse av rätten att använda jord- och vattenegendom och ändring av villkoren
för det ska det ses till att de allmänna samhälleliga förpliktelser som avses i 6 § och de övriga samhälleliga förpliktelser som avses i 7 § i lagen om Forststyrelsen säkerställs och att
de regionala planer för användning av naturresurserna som Forststyrelsen godkänt iakttas.
Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.
4§
Rätt att företräda staten i vissa fall
Aktiebolaget har rätt att företräda Forststyrelsen på statens områden där det har rätt att
bedriva skogsbruk och att använda den rätt att föra talan som hör till staten som markägare
i ärenden som gäller
1) hörande av grannar eller ägare till grannfastigheter som grundar sig på lagstiftning,
2) rågång för andra områden än i naturvårdslagen (1096/1996) avsedda naturskyddsområden och skyddsområden som omfattar fornminnen som är skyddade enligt lagen om
fornminnen (295/1963),
3) Forststyrelsens rätt att företräda vid i lagen om samfällda skogar (109/2003) avsedda
delägarlags stämmor,
4) företrädande av Forststyrelsen vid stämmor för i lagen om samfälligheter
(758/1989) avsedda delägarlag, med undantag av delägarlag som har till uppgift att förvalta en båthamn och delägarlag för samfällda vattenområden,
5) Forststyrelsen som vägdelägare enligt lagen om enskilda vägar (358/1962).
Aktiebolaget har rätt att på statens områden där det har rätt att bedriva skogsbruk för
Forststyrelsens räkning bevilja
1) rätt att färdas på statens markområde, om dess betydelse är ringa,
2) tillfällig rätt att använda statens markområde,
3) rätt att på statens mark uppföra anordningar och konstruktioner som behövs för renskötsel och i 39 § i renskötsellagen (848/1990) avsedda renskiljningsgärden.
5§
Skadeståndsansvar vid företrädande av staten
Aktiebolaget ansvarar för skada som på det sätt som avses i 4 § vid företrädande av staten eller förande av statens talan av vållande har orsakats staten eller någon annan.
6§
Bestämmelser om offentlig upphandling
Det som i 6 § 1 mom. i lagen om offentlig upphandling (348/2007) föreskrivs om upphandlande enheter tillämpas även på det aktiebolag som avses i denna lag.
Forststyrelsen och aktiebolaget står i ett sådant förhållande till varandra som avses i
12 § i lagenom offentlig upphandling. Forststyrelsen och aktiebolaget får köpa tjänster direkt av varandra.
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7§
Beskattning
Vid inkomstbeskattningen av Forststyrelsen räknas som skattepliktigt överlåtelsepris
för den överlåtna egendomen den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften.
Vid beskattningen av aktiebolaget räknas som avdragbar anskaffningsutgift för den
överförda egendomen motsvarande belopp som enligt 1 mom. har räknats som skattepliktigt överlåtelsepris för Forststyrelsen. Överförda andra avdragbara utgifter än anskaffningsutgifterna dras av i beskattningen av aktiebolaget på samma sätt som de skulle ha
dragits av i Forststyrelsens beskattning. De korrigeringsposter enligt 5 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) som hänför sig till de överförda
tillgångarna och reserver som hänför sig till den överförda verksamheten räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen av aktiebolaget på samma sätt som de skulle ha räknats som inkomst vid beskattningen av Forststyrelsen.
Vid beskattningen av Forststyrelsen räknas som avdragbar anskaffningsutgift för aktier
som erhållits som vederlag det belopp av de överförda tillgångarna som inte dragits av vid
beskattningen, minskat med beloppet av de överförda skulderna och reserverna.
Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt för överlåtelse som avses i 2 §
mot aktier i aktiebolaget under bildning.
8§
Ansvar för förbindelser
Aktiebolaget ansvarar för de låne-, service-, anskaffnings- och leveransavtal och liknande förbindelser som Forststyrelsen har ingått och som gäller den egendom som har
överlåtits till aktiebolaget och den affärsverksamhet inom skogsbruk som förs över till bolaget.
Forststyrelsens sekundära ansvar för de förpliktelser som enligt 1 mom. övergår på bolaget under bildning kvarstår, om inte motparten godkänner att ansvaret övergår på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta Forststyrelsen för det som Forststyrelsen har betalat enligt detta moment.
9§
Personalens anställningsförhållanden
Den personal som arbetar med uppgifter inom Forststyrelsen som bolagiseras när denna
lag träder i kraft övergår i anställning hos aktiebolaget i uppgifter som motsvarar de tidigare.
De som har anställts för viss tid för uppgifter som bolagiseras övergår i anställning hos
aktiebolaget för motsvarande tid.
På arbetstagarna och anställningsvillkoren i de uppgifter i arbetsavtalsförhållande vid
aktiebolaget som en arbetstagare övergår till enligt 1 mom. tillämpas vad som har överenskommits i ett kollektivavtal eller arbetsavtal som är bindande för bolaget eller vad som
föreskrivs i lag eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag.
10 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.
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Statsrådet får redan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 1 och 2 §. I
dessa fall tillämpas även 7 § på dem.
Forststyrelsen får redan innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 9 §.
Helsingfors den 8 april 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister Olli Rehn
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Bilaga

Översätting till nordsamiska

Láhka
stáhta vuovdedoallooasussearvvis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde mearriduvvo:
1§
Vuođđudanvuloš oasussearvi
Meahciráđđehusa vuovdedoallofitnodatdoaibma sirdojuvvo vuođđudanvuloš oasussearvái.
Meahciráđđehus merke oasussearvvi vuođđudettiin buot ossosiiddis stáhta lohkui ja fuolaha
oasussearvvi registreren dihte dárbbašlaš doaibmabijuin. Oasussearvvi ja oasussearveortnega
nuppástusa ii oaččo almmuhit registrerenláhkai, jos Eana- ja meahccedoalloministeriija ii leat
bealistis dohkkehan oasussearveortnega dahje dan nuppástusa.
Oasussearvvi doaibmasuorgin lea bargat vuovdedoaluin oktovuoigatvuođain stáhtaeatnamiin
ja doaimmahit muorramateriála áššehasaide. Vuovdedoaluin barggadettiin oasussearvi fuolaha
meahciráđđehuslága (234/2016) 6 §:s oaivvilduvvon oppalaš servodatlaš ja 7 §:s
oaivvilduvvon eará servodatlaš geatnegahttimiid ollašuhttimis nu go stáhtaráđđi eana- ja
čáhceopmodahkii guoskevaš geavahanvuoigatvuođa luohpadettiin ja dan eavttuid
dárkkistettiin mearrida.
Oasussearvvi oamasta ollásit stáhta ja dan hálddaša Meahciráđđehus.
2§
Luohpadanfápmudus
Stáhtaráđđi oažžu luohpadit heivvolaš buhtadusa vuostá oasussearvái:
1) Meahciráđđehusa hálddašeapmái čujuhuvvon dahje maŋŋelis čujuhit oaivvilduvvon
ekonomalaš gánnehangáibádusa vuollásaš eana- ja čáhceomopmodahkii guoskevaš sirdindohkkemeahttun vuoigatvuođa bargat vuovdedoaluin;
2) Meahciráđđehusa vuovdedoallofitnodatdoaimma;
3) Meahciráđđehusa Vuovdedoallu-boađussuorggis adnojuvvon ávnnasmeahttun vuoigatvuođaid ja eará luovosopmodaga.
3§
Luohpadeami eavttut
Stáhtaráđđi mearrida luohpadanvuloš opmodaga ja dan árvvu sihke eavttuid, maiguin luohpadeapmi dáhpáhuvvá. Stáhtaráđđi mearrida maiddái opmodaga luohpadeapmái ja oasussearvvi čohkkemii guoskevaš eará ordnestallamiin.
Go eana- ja čáhceopmodahkii guoskevaš geavahanvuoigatvuođat luohpaduvvojit ja daid
eavttut dárkkistuvvojit, de galgá fuolahit das ahte meahciráđđehuslága 6 §:s oaivvilduvvon
oppalaš servodatlaš ja 7 §:s oaivvilduvvon eará servodatlaš geatnegahttimat ollašuhttojit ja
Meahciráđđehusa dohkkehan luondduriggodagaid geavaheapmái guoskevaš guvllolaš plánat
čuvvojuvvojit.
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Stáhtaráđđi mearrida, man stuorra oassi opmodagas biddjojuvvo oasussearvái ossosiid
vuostá.
4§
Vuoigatvuohta ovddastit stáhta dihto dáhpáhusain
Oasussearvi doaibmá riikka rájiid siste, gos das lea vuoigatvuohta bargat vuovdedoaluin,
ovddastit Meahciráđđehusa ja geavahit stáhtii eanaeaiggádin gullevaš sátneválddi áššis, mii
guoská:
1) láhkamearrádusaide vuođđuduvvi ránnjá dahje ránnjágiddodaga oamasteaddji gullamii;
2) eará guovllu go luonddusuodjalanlágas (1096/1996) oaivvilduvvon luonddusuodjalanguovllu ja dološmuitolágas (295/1963) ráfáidahttinláhkai mearriduvvon dološmuittu suodjeguovllu rádjegeavvamii;
3) Meahciráđđehusa vuoigatvuhtii oktasašvuovdelágas (109/2003) oaivvilduvvon osolašgotti čoahkkimis;
4) Meahciráđđehusa ovddasteapmái oktasašguovlolágas (758/1989) oaivvilduvvon osolašgotti, earret sátkku stivrema várás oaivvilduvvon ja oktasaš čáhceguovllu osolašgotti,
čoahkkimis;
5) Meahciráđđehussii priváhtageaidnolágas (358/1962) oaivvilduvvon geaidnoosolažžan.
Oasussearvi doaibmá riikka rájiid siste, gos das lea vuoigatvuohta bargat vuovdedoaluin ja
vuoigatvuohta Meahciráđđehusa beales mieđihit:
1) stáhtaeatnamii guoskevaš johtinvuoigatvuođa, jos das ii leat olus mearkkašupmi;
2) stáhtaeatnamii guoskevaš gaskaboddosaš geavahanvuoigatvuođa;
3) vuoigatvuođa hukset stáhtaeatnamii boazodoaluin bargama várás dárbbašlaš ráhkadusa
dahje rusttega ja boazodoallolága (848/1990) 39 §:s oaivvilduvvon rátkingárddi.

5§
Vahátbuhttenvástu stáhta ovddastettiin
Oasussearvi vástida vahágis, mii lea 4 §:s oaivvilduvvon vuogi mielde stáhta ovddastettiin
dahje stáhta sátneválddi geavahettiin fuollameahttunvuođas dagahuvvon stáhtii dahje eará
oassebeallái.
6§
Almmolaš háhkamiidda guoskevaš njuolggadusat
Dat, mii almmolaš háhkamiin addojuvvon lága (348/2007) 6 §:a 1 momeanttas mearriduvvo
háhkanovttadagas, heivehuvvo maiddái dán lágas oaivvilduvvon oasussearvái.
Meahciráđđehus ja oasussearvi leaba nubbi nuppi ektui almmolaš háhkamiin addojuvvon
lága 12 §:s oaivvilduvvon gaskavuođas. Meahciráđđehus ja oasussearvi sáhttiba oastit njuolgga nubbi nuppis bálvalusaid.
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7§
Vearuhus
Meahciráđđehusa dienasvearuhusas lohkkojuvvo luohpaduvvon opmodaga vearuvuloš luohpadanhaddin opmodaga vearuhusas geahpeduvvon háhkangolu oassi.
Oasussearvvi vearuhusas lohkkojuvvo sirdašuvvan opmodaga geahpedangelbbolaš háhkangollun vástideaddji mearri, mii lea 1 momeantta mielde lohkkojuvvon Meahciráđđehusa vearuvuloš luohpadanhaddin. Sirdašuvvan geahpedangelbbolaš eará golut go háhkangolut geahpeduvvojit oasussearvvi vearuhusas seamma vuogi mielde go dat livčče geahpeduvvon
Meahciráđđehusa vearuhusas. Sirdašuvvan váriide guoskevaš ealáhusboađuin addojuvvon
lága (360/1968) 5 a §:s oaivvilduvvon njulgenearit ja sirdašuvvan doibmii guoskevaš várremat
lohkkojuvvojit oasussearvvi vearuhusas vearuvuloš boahtun seamma vuogi mielde go dat
livčče lohkkojuvvon boahtun Meahciráđđehusa vearuhusas.
Meahciráđđehusa vearuhusas buhtadussan ožžojuvvon ossosiid geahpedangelbbolaš
háhkangollun lohkkojuvvo dat mearri, mii báhcá go sirdojuvvon váriid vearuhusas geahpetkeahtes mearis geahpeduvvo sirdašuvvan velggiid ja várremiid mearri.
Oasussearvi ii leat geatnegahtton máksit váriidsirdinvearu 2 §:s oaivvilduvvon luohpadeamis vuođđudanvuloš oasussearvvi ossosiid vuostá.
8§
Vástu čatnasemiin
Oasussearvi vástida dain vealge-, bálvalan-, háhkan- ja doaimmahansoahpamušain ja eará
daid láhkásaš čatnasemiin, maidda Meahciráđđehus lea čatnasan ja mat gusket oasussearvái
luohpaduvvon opmodahkii ja dasa sirdašuvvi vuovdedoallofitnodatdoibmii.
Meahciráđđehusa nuppidási vástu vuođđudanvuološ oasussearvái 1 momeantta mielde sirdašuvvi geatnegahttimiin báhcá fápmui, jos vuostebealli ii dohkket vásttuid sirdima oasussearvái. Oasussearvi lea geatnegahtton buhttet Meahciráđđehussii dan, maid Meahciráđđehus
lea dán momeantta vuođul máksán.
9§
Bargoveaga bálvalusgaskavuođat
Oasussearvái sirdašuvvi Meahciráđđehusa doaimmain dán lága fápmui boađedettiin bargi
olbmot sirdašuvvet oasussearvvi bálvalussii sullasaš bargui, mas sii ledje ovdal.
Mearreáigásaš doaimmaide váldojuvvon olbmot, geat dikšot oasussearvvi vuollásaš doaimmaid, sirdašuvvet oasussearvvi bálvalussii sullasaš mearreáigái.
Bargiide ja bargosoahpamuššii guoskevaš eavttuide dan oasussearvvi bargosoahpamuša
vuollásaš doaimmas, masa bargi 1 momeantta vuođul sirdašuvvá, heivehuvvo, mii oasussearvvi čadni bargoeaktosoahpamušas ja bargosoahpamušas sohppojuvvo dahje mii lágas dahje dan vuođul mearriduvvo.
10 §
Fápmuiboahtin
Dát láhka boahtá fápmui cuoŋománu 15. beaivve 2016.
Stáhtaráđđi oažžu juo ovdal dán lága fápmuiboahtima dahkat 1 ja 2 §:s oaivvilduvvon doaibmabijuid. Dalle daidda heivehuvvo maiddái 7 §.
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Meahciráđđehus oažžu juo ovdal dán lága fápmuiboahtima dahkat 9 §:s oaivvilduvvon doaibmabijuid.

Helssegis cuoŋománu 8. beaivve 2016

Dásseválddi Presideanta

Sauli Niinistö

Ealáhusministtar Olli Rehn
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