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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av vissa hänvisningsbestämmelser i skogslagstift-
ningen 

 
 
 
  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås tekniska änd-
ringar i hänvisningsbestämmelserna i lagen 
om skogsvårdsföreningar, virkesmätningsla-
gen, lagen om skogscentraler och skogsbru-
kets utvecklingscentral och lagen om fastig-
hetssamägares deltagande i åtgärder enligt 
lagstiftningen om skogsbruksfinansiering, så 
att hänvisningsbestämmelserna motsvarar 
förvaltningslagen och den nya språklagen. 

Dessutom skall bestämmelserna om änd-
ringssökande i lagen om fastighetssamägares 
deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om 
skogsbruksfinansiering och i lagen om be-
kämpning av insekt- och svampskador i skog 
preciseras så att de motsvarar den ändrade 
lagstiftningen. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2004. 

  
————— 
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MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar  

1.1. Ändringar i den förvaltningsrättsli-
ga lagstiftningen 

Förvaltningslagen (434/2003), som är en 
allmän lag som reglerar verksamheten inom 
förvaltningen, träder i kraft den 1 januari 
2004. Genom lagen upphävs lagen om för-
valtningsförfarande (598/1982), lagen om 
översändande av handlingar (54/1974) och 
lagen om delgivning i förvaltningsärenden 
(232/1966). Den nya språklagen (423/2003) 
träder i kraft den 1 januari 2004. Genom den 
upphävs den gamla språklagen (148/1922). 

Lagen om förvaltningsdomstolarna 
(430/1999) har trätt i kraft den 1 november 
1999. Genom denna lag inrättades förvalt-
ningsdomstolarna som allmänna förvalt-
ningsdomstolar och upphävdes lagen om 
länsrätterna (1021/1974). 

På grund av ovan nämnda lagreformer är 
de hänvisningsbestämmelser gällande för-
valtningsförfarande och ändringssökande 
som ingår i vissa lagar i skogsbranschen för-
åldrade eller håller på att bli föråldrade, var-
för det föreslås att bestämmelserna ändras. 
  
1.2. Lagen om skogsvårdsföreningar 

Enligt 17 § lagen om skogsvårdsföreningar 
(534/1998) gäller beträffande jäv för styrel-
semedlemmar och funktionärer i en skogs-
vårdsförening i tillämpliga delar 10 § lagen 
om förvaltningsförfarande. Det föreslås att 
17 § lagen om skogsvårdsföreningar ändras 
så att i fråga om jäv för styrelsemedlemmar 
och funktionärer i en förenings styrelse i till-
lämpliga delar skall iakttas de jävsgrunder 
som anges i 28 § förvaltningslagen. 
  
1.3. Virkesmätningslagen 

Enligt 47 § 1 mom. virkesmätningslagen  
(364/1991) skall mätningsnämnden vid sköt-
seln av uppgifter enligt lagen i tillämpliga 
delar iaktta förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Enligt 2 mom. tillämpas då tider 

beräknas enligt virkesmätningslagen lagen 
om beräknande av laga tid (150/1930) och 
vid delgivning lagen om delgivning i förvalt-
ningsärenden. Enligt 3 mom. iakttas i fråga 
om officiella mätares uppgifter som hänför 
sig till inspektionsmätning i tillämpliga delar 
lagen om förvaltningsförfarande. 

Det föreslås att 47 § virkesmätningslagen 
ändras så att hänvisningarna till lagen om 
förvaltningsförfarande och lagen om delgiv-
ning i förvaltningsärenden ersätts med hän-
visningar till förvaltningslagen. 
  
1.4. Lagen om fastighetssamägares del-

tagande i åtgärder enligt lagstift-
ningen om skogsbruksfinansiering 

Enligt 4 § lagen om fastighetssamägares 
deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om 
skogsbruksfinansiering (1349/1996), nedan 
samägarlagen, får ändring i beslut som 
skogscentralen har fattat enligt samägarlagen 
sökas genom besvär hos länsrätten. Länsrät-
tens behörighet bestäms enligt inom vilken 
länsrätts domkrets huvuddelen av den ifråga-
varande skogsbruksmarken är belägen. Det 
föreslås att paragrafen preciseras på grund av 
den ändrade lagstiftningen så att länsrätterna 
ersätts med förvaltningsdomstolar som full-
följdsdomstol. 

I 6 § samägarlagen föreskrivs om delgiv-
ning av beslut och meddelanden i andra 
ärenden som gäller samägda fastigheter. Del-
givning som avses i paragrafen anses ha 
kommit till samägarnas kännedom när de så 
som stadgas i lagen om delgivning i förvalt-
ningsärenden har delgivits en av de samägare 
som sköter fastigheten. Det föreslås att 6 § 
samägarlagen ändras så att hänvisningen till 
lagen om delgivning i förvaltningsärenden 
ändras till en hänvisning till förvaltningsla-
gen. 
  
1.5. Lagen om skogscentraler och skogs-

brukets utvecklingscentral   

Enligt 8 § 2 mom. lagen om skogscentraler 
och skogsbrukets utvecklingscentral 
(1474/1995) skall skogscentralerna när de 
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sköter myndighetsuppgifter som föreskrivs 
eller bestäms för dem iaktta lagen om för-
valtningsförfarande, lagen om delgivning i 
förvaltningsärenden, lagen om översändande 
av handlingar och språklagen. Beträffande 
offentligheten för skogscentralernas hand-
lingar och verksamhet gäller vad som före-
skrivs i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999). 

Det föreslås att 8 § 2 mom. lagen om 
skogscentraler och skogsbrukets utvecklings-
central ändras så att hänvisningarna till lagen 
om förvaltningsförfarande, lagen om delgiv-
ning i förvaltningsärenden och lagen om 
översändande av handlingar ersätts med en 
hänvisning till förvaltningslagen. Dessutom 
föreslås att momentet ändras i fråga om den 
språklag som upphävs. 
  
1.6. Lagen om bekämpning av insekt- 

och svampskador i skog 

Enligt 11 § 1 mom. lagen om bekämpning 
av insekt- och svampskador i skog 
(263/1991) får ändring i beslut som skogs-
centralen har givit med stöd av 9 § 1 mom. 
sökas genom besvär hos länsrätten. Länsrät-
tens behörighet bestäms enligt inom vilken 
länsrätts domkrets huvuddelen av det ifråga-

varande området är beläget. Det föreslås att 
11 §  1 mom.  lagen   om   bekämpning av 
insekt- och svampskador i skog preciseras på 
grund av ändring av lagstiftningen så att 
länsrätterna ersätts med förvaltningsdomsto-
lar som fullföljdsdomstol. 
  
2.  Proposit ionens verkningar 

Propositionen gör lagstiftningen klarare. 
 
  
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid jord- och skogsbruksministeriet. Ef-
tersom de lagförslag som ingår i propositio-
nen gäller en teknisk ändring av hänvis-
ningsbestämmelserna i lagarna så att de mot-
svarar den ändrade lagstiftningen har något 
utlåtande inte begärts. 
  
4.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
  
  

1. 
  

Lag 

om ändring av 17 § lagen om skogsvårdsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998) 17 § som följer: 
  

17 § 

Jäv 

Beträffande jäv för styrelsemedlemmar och 
funktionärer i en skogsvårdsförening gäller i 

tillämpliga delar 28 § förvaltningslagen 
(434/2003). 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den       20 . 

————— 
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2. 
Lag  

om ändring av 47 § virkesmätningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/1991) 47 §, sådan den lyder i lag 

582/2002, som följer: 
  

47 § 
Mätningsnämnden skall vid skötseln av 

uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar 
iaktta förvaltningsprocesslagen. 

Då tider enligt denna lag beräknas tilläm-
pas lagen om beräknande av laga tid 
(150/1930) och vid delgivning förvaltnings-
lagen (434/2003). 

I fråga om officiella mätares uppgifter en-
ligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar för-
valtningslagen.  

——— 

Denna lag träder i kraft den      20 . 
På förvaltningsärenden som har inletts före 

denna lags ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
På ärenden som har återförvisats för ny be-
handling tillämpas dock bestämmelserna i 
denna lag. 

 
 
 
 

————— 
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3. 
Lag  

om ändring av 4 och 6 § lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstift-
ningen om skogsbruksfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1996 om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt 

lagstiftningen om skogsbruksfinansiering (1349/1996) 4 och 6 § som följer:  
  

4 § 
Skogscentralen beslutar om beviljande och 

återkrav av stöd och lån enligt denna lag.  
Ändring i beslut som skogscentralen har 

fattat enligt denna lag får sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen. Behörig för-
valtningsdomstol är den förvaltningsdomstol 
inom vars domkrets huvuddelen av den ifrå-
gavarande skogsbruksmarken är belägen. I 
fråga om ändringssökande tillämpas vad som 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996) före-
skrivs om sökande av ändring i beslut av en 
förvaltningsmyndighet. 
  

6 § 
Beslut av en myndighet eller skogscentra-

len och meddelanden i andra ärenden anses 

ha kommit till samägarnas kännedom när de 
så som föreskrivs i förvaltningslagen 
(434/2003) har delgivits en av de samägare 
som sköter fastigheten. Då det är fråga om 
beviljande av lån, skall delgivningen dock 
tillställas alla samägare vars adress är känd 
eller vars ombud i Finland har känd adress. 

——— 
  

Denna lag träder i kraft den    20 . 
På förvaltningsärenden som har inletts före 

denna lags ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
På ärenden som har återförvisats för ny be-
handling tillämpas dock bestämmelserna i 
denna lag. 

————— 
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4. 
Lag  

om ändring av 8 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral 

  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscen-

tral (1474/1995) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 675/1999, som följer: 
  

8 § 

Tjänsteansvar och det förfarande som skall 
iakttas vid myndighetsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
När skogscentralerna sköter myndighets-

uppgifter som föreskrivs eller bestäms för 
dem skall de iaktta förvaltningslagen 
(434/2003) och språklagen (423/2003). Be-
träffande offentligheten för skogscentralernas 
handlingar och verksamhet gäller vad som 

föreskrivs i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999). 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20 . 
På förvaltningsärenden som har inletts före 

denna lags ikraftträdande tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet, 
om inte skogscentralen för språklagens vid-
kommande med beaktande av parternas rätt 
och fördel beslutar något annat. På ärenden 
som har återförvisats för ny behandling till-
lämpas dock bestämmelserna i denna lag. 

————— 
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5. 
Lag  

om ändring av 11 § lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 februari 1991 om bekämpning av insekt- och svampskador i skog 

(263/1991) 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1351/1996, som följer:  
  

11 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som skogscentralen har 
givit med stöd av 9 § 1 mom. får sökas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen. Be-
hörig förvaltningsdomstol är den förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets huvudde-
len av det ifrågavarande området är beläget. I 
fråga om ändringssökande tillämpas vad som 

i förvaltningsprocesslagen (586/1996) före-
skrivs om sökande av ändring i beslut av en 
förvaltningsmyndighet. Om de åtgärder som 
skogscentralen har föreskrivit inte tål upp-
skov, kan skogscentralen bestämma att ett 
överklagat beslut skall iakttas trots att änd-
ring har sökts, om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer något annat.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20 . 

————— 

Helsingfors den 3 oktober 2003 

  
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
  

Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja 
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Bilaga 
Parallelltexter 

  
  

1. 
  
  

Lag 

om ändring av 17 § lagen om skogsvårdsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998) 17 § som följer: 
  

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

17 § 

Jäv 

Beträffande jäv för styrelsemedlemmar 
och funktionärer i en skogsvårdsförening 
gäller i tillämpliga delar 10 § lagen om för-
valtningsförfarande (598/1982). 
   

17 § 

Jäv 

Beträffande jäv för styrelsemedlemmar 
och funktionärer i en skogsvårdsförening 
gäller i tillämpliga delar 28 § förvaltnings-
lagen (434/2003). 
   

——— 
   

Denna lag träder i kraft den       20 . 
——— 
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2. 
  
  

Lag  

om ändring av 47 § virkesmätningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/1991) 47 §, sådan den lyder i lag 

582/2002, som följer: 
  

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

47 § 
Mätningsnämnden skall vid skötseln av 

uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar 
iaktta förvaltningsprocesslagen.  

Då tider enligt denna lag beräknas tilläm-
pas lagen om beräknande av laga tid 
(150/30), och vid delgivning lagen om del-
givning i förvaltningsärenden (232/1966).  

I fråga om officiella mätares uppgifter en-
ligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar lagen 
om förvaltningsförfarande (598/1982).  
   
   

47 § 
Mätningsnämnden skall vid skötseln av 

uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar 
iaktta förvaltningsprocesslagen. 

Då tider enligt denna lag beräknas tilläm-
pas lagen om beräknande av laga tid 
(150/1930) och vid delgivning förvaltnings-
lagen (434/2003). 

I fråga om officiella mätares uppgifter en-
ligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar för-
valtningslagen.  

——— 
   

Denna lag träder i kraft den      20 . 
På förvaltningsärenden som har inletts 

före denna lags ikraftträdande tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. På ärenden som har återförvisats för 
ny behandling tillämpas dock bestämmel-
serna i denna lag. 

——— 
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3. 
  

Lag  

om ändring av 4 och 6 § lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstift-
ningen om skogsbruksfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1996 om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt 

lagstiftningen om skogsbruksfinansiering (1349/1996) 4 och 6 § som följer:  
  

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

4 § 
Skogscentralen beslutar om beviljande 

och återkrav av stöd och lån enligt denna 
lag.  

Ändring i beslut som skogscentralen har 
fattat enligt denna lag får sökas genom be-
svär hos länsrätten. Länsrättens behörighet 
bestäms enligt inom vilken länsrätts dom-
krets huvuddelen av den ifrågavarande 
skogsbruksmarken är belägen. Vid sökande 
av ändring tillämpas vad förvaltningspro-
cesslagen (586/96) stadgar om sökande av 
ändring i beslut av förvaltningsmyndighet. 
   
  
  

6 § 
Beslut av en myndighet eller skogscentra-

len och meddelanden i andra ärenden anses 
ha kommit till samägarnas kännedom när de 
så som stadgas i lagen om delgivning i för-
valtningsärenden (232/66) har delgivits av 
de samägare som sköter fastigheten. Då det 
är fråga om beviljande av lån, skall delgiv-
ningen dock tillställas alla de samägare vil-
kas egen eller vilkas ombuds adress i Fin-
land är känd. 
   
   

4 § 
Skogscentralen beslutar om beviljande 

och återkrav av stöd och lån enligt denna 
lag.  

Ändring i beslut som skogscentralen har 
fattat enligt denna lag får sökas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen. Behörig 
förvaltningsdomstol är den förvaltnings-
domstol inom vars domkrets huvuddelen av 
den ifrågavarande skogsbruksmarken är be-
lägen. I fråga om ändringssökande tilläm-
pas vad som i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) föreskrivs om sökande av änd-
ring i beslut av en förvaltningsmyndighet. 

   
   

6 §  
Beslut av en myndighet eller skogscentra-

len och meddelanden i andra ärenden anses 
ha kommit till samägarnas kännedom när de 
så som föreskrivs i förvaltningslagen 
(434/2003) har delgivits en av de samägare 
som sköter fastigheten. Då det är fråga om 
beviljande av lån, skall delgivningen dock 
tillställas alla samägare vars adress är känd 
eller vars ombud i Finland har känd adress. 

   
——— 
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Denna lag träder i kraft den    20  . 
På förvaltningsärenden som har inletts 

före denna lags ikraftträdande tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. På ärenden som har återförvisats för 
ny behandling tillämpas dock bestämmel-
serna i denna lag. 

——— 
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4. 
  

Lag  

om ändring av 8 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral 

  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscen-

tral (1474/1995) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 675/1999, som följer: 
  

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

 8 § 

Tjänsteansvar och det förfarande som skall 
iakttas vid myndighetsuppgift 

— — — — — — — — — — — — — —  
När skogscentralerna sköter myndighets-

uppgifter som föreskrivs eller bestäms för 
dem skall de iaktta lagen om förvaltnings-
förfarande (598/1982), lagen om delgivning 
i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om 
översändande av handlingar (74/1954) och 
språklagen (148/1922). Beträffande offent-
ligheten för skogscentralernas handlingar 
och verksamhet gäller vad som föreskrivs i 
lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999). 
   

 8 § 

Tjänsteansvar och det förfarande som skall 
iakttas vid myndighetsuppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
När skogscentralerna sköter myndighets-

uppgifter som föreskrivs eller bestäms för 
dem skall de iaktta förvaltningslagen 
(434/2003) och språklagen (423/2003).  Be-
träffande offentligheten för skogscentraler-
nas handlingar och verksamhet gäller vad 
som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). 

   
   
   
   

——— 
  

Denna lag träder i kraft den     20 . 
På förvaltningsärenden som har inletts 

före denna lags ikraftträdande tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det, om inte skogscentralen för språklagens 
vidkommande med beaktande av parternas 
rätt och fördel beslutar något annat. På 
ärenden som har återförvisats för ny be-
handling tillämpas dock bestämmelserna i 
denna lag. 

——— 
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5. 
  

Lag  

om ändring av 11 § lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 8 februari 1991 om bekämpning av insekt- och svampskador i skog 

(263/1991) 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1351/1996, som följer:  
  

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

11 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som skogscentralen har 
givit med stöd av 9 § 1 mom. får sökas ge-
nom besvär hos länsrätten. Länsrättens be-
hörighet bestäms enligt inom vilken läns-
rätts domkrets huvuddelen av det ifrågava-
rande området är beläget. På sökande av 
ändring tillämpas vad förvaltningspro-
cesslagen (586/96) stadgar om sökande av 
ändring i beslut av förvaltningsmyndighet. 
Då de åtgärder som skogscentralen har fö-
reskrivit inte tål uppskov, kan skogscentra-
len bestämma att ett överklagat beslut skall 
iakttas trots att ändring har sökts, om inte 
besvärsmyndigheten bestämmer något an-
nat. 
— — — — — — — — — — — — — 

  
   

11 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som skogscentralen har 
givit med stöd av 9 § 1 mom. får sökas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen. Be-
hörig förvaltningsdomstol är den förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets huvudde-
len av det ifrågavarande området är beläget. 
I fråga om ändringssökande tillämpas vad 
som i  förvaltningsprocesslagen (586/1996) 
föreskrivs om sökande av ändring i beslut 
av en förvaltningsmyndighet. Om de åtgär-
der som skogscentralen har föreskrivit inte 
tål uppskov, kan skogscentralen bestämma 
att ett överklagat beslut skall iakttas trots att 
ändring har sökts, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat.  
 — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20 . 
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