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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av virkesmätningslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Det föreslås att virkesmätningslagen ändras
så att de operativa uppgifter som hänför sig
till verkställigheten av lagen överförs från
jord- och skogsbruksministeriet till Skogsforskningsinstitutet. Förslaget innebär att de
tre tjänster för officiella mätare som finns vid
jord- och skogsbruksministeriet och de personer som utnämnts till dessa tjänster när lagen träder i kraft blir tjänster och tjänstemän
vid Skogsforskningsinstitutet.
Avsikten är att Skogsforskningsinstitutet
skall svara för tillsynen över fabriksmätningen av virke samt för de praktiska arrangemang som gäller de officiella mätarnas och

mätningsnämndernas verksamhet. Enligt förslaget skall den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av virkesmätningslagen alltjämt ankomma på jord- och
skogsbruksministeriet. Likaså skall ministeriet fastställa de mätningsmetoder som skall
tillämpas vid virkesmätning och därtill hörande mätningsanvisningar samt tillsätta virkesmätningsdelegationen och mätningsnämnderna.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1.

N u lä g e

Virkesmätningslagen (364/1991) innehåller
bestämmelser om mätning av virke och mätning av flis- och sågspånspartier som är större än 20 kubikmeter löst mått. I lagen bestäms också om de organisationer som finns
för mätning av virke, om officiell mätning
och om inspektionsmätning. Lagbestämmelserna är inom sitt tillämpningsområde primära och förpliktande, dvs. att ett avtalsvillkor
som strider mot lagen är ogiltigt. Det centrala
syftet med bestämmelserna är att i samband
med mätning av virke trygga den svagare
partens ställning.
För förrättandet av officiell mätning och
inspektionsmätning finns officiella mätare
och minst en mätningsnämnd. Jord- och
skogsbruksministeriet fastställer de officiella
mätarnas verksamhetsdistrikt och för varje
mätardistrikt den skogscentral som utgör bas
för den officiella mätarens verksamhet. Ministeriet tillsätter också en eller flera mätningsnämnder.
Mätningen av virke utförs, beroende på användningssyftet, i form av överlåtelsemätning, arbetsmätning eller officiell mätning.
Genom överlåtelsemätning konstateras en i
ett avtal förutsatt virkesvolym och virkeskvalitet för fastställande av försäljningspris. Genom arbetsmätning konstateras arbetsresultatets storlek för fastställande av arbetslön eller
annan ersättning. Officiell mätning kan klassificeras som en parts kontroll- och rättsskyddsmedel. Med officiell mätning avses en
överlåtelse- eller arbetsmätning som på begäran av en part utförs av en officiell mätare eller en mätningsnämnd och genom vilken
tvister som gäller virkesvolym eller virkeskvalitet avgörs.
Med inspektionsmätning avses en kontroll
som utförs på en officiell mätares eller en
mätningsnämnds eget initiativ eller på begäran och som hänför sig till en anläggning, ett
program eller ett förfarande som används vid
fabriksmätning. En inspektionsmätning är en

självständig mätningsförrättning, som syftar
till att på förhand förhindra problem som
eventuellt kan uppstå vid en fabriksmätning.
De enskilda fabriksmätarna kan bli föremål
för överraskande kontroller som utförs av en
officiell mätare eller en mätningsnämnd.
Vid verkställigheten av virkesmätningslagen har, sedan ändringar av lagen trädde i
kraft 1997, tyngdpunkten varit förlagd till
tillsynen över fabriksmätningar. Vid sidan
därav har de officiella mätarna gett utbildning och rådgivning i anslutning till mätning
av virke samt deltagit i utvecklandet av branschen. De officiella mätarna har dessutom på
uppmaning av ministeriet utfört fältinspektioner som hänför sig till verkställigheten av
lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
(1094/1996) och lagen om handel med
skogsodlingsmaterial (684/1979).
Den högsta ledningen av och tillsynen över
verkställigheten av virkesmätningslagen ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.
Med stöd av 17 § fastställer ministeriet de
mätningsmetoder som skall tillämpas vid
virkesmätning samt därtill hörande mätningsanvisningar. Ministeriet tillsätter minst
en mätningsnämnd bestående av tre medlemmar. Dessutom fastställer ministeriet de
officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (mätardistrikt) och för varje mätardistrikt den
skogscentral som utgör bas för den officiella
mätarens verksamhet. Tre officiella mätare är
tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet.
Skogsforskningsinstitutet är ett oberoende
forskningsinstitut underställt jord- och
skogsbruksministeriet. Skogsforskningsinstitutet bedriver bl.a. vetenskaplig forskning
som hänför sig till virkesmätning samt främjar utnyttjandet av forskningsresultat. Enligt
förordningen om Skogsforskningsinstitutet
(1140/1999) skall forskningsinstitutet sköta
övriga uppgifter som föreskrivs i lag och förordning.
Virkesmätningsdelegationen, som lyder
under ministeriet, gör framställningar och
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avger utlåtanden samt föreslår åtgärder för
utvecklande av virkesmätningen.
2.

F ö r e s la g n a ä n d r in g a r

Syftet med propositionen är att, i enlighet
med principerna för den pågående reformen
av centralförvaltningen, på ett ändamålsenligt sätt utveckla arbetsfördelningen mellan
jord- och skogsbruksministeriet och de organisationer som är underställda ministeriet. Ett
av syftena med centralförvaltningsreformen
är att från ministerierna gallra ut operativa
uppgifter så, att ministerierna bättre än förut
kan tjäna som strategiska staber för regeringen.
För närvarande har de i virkesmätningslagen avsedda uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet sköter i anslutning till den
officiella mätningen och tillsynen över mätningen inte karaktären av sådana uppgifter
som ankommer på en strategisk stab på ministernivå. Uppgifterna lämpar sig bättre för
Skogsforskningsinstitutet. En överföring av
uppgifterna stärker också växelverkan mellan
verkställigheten av virkesmätningslagen och
den forsknings- och utvecklingsverksamhet
som gäller branschen. Enligt förslaget skall
den högsta ledningen av och tillsynen över
verkställigheten av virkesmätningslagen alltjämt ankomma på ministeriet. Likaså innebär
förslaget att hos jord- och skogsbruksministeriet kvarstår den normgivning på lägre
nivå som hänför sig till mätningen av virke
samt rätten att tillsätta virkesmätningsdelegationen och mätningsnämnderna.
Skogsforskningsinstitutet skall ha i uppgift
att styra de praktiska arrangemangen när det
gäller de officiella mätarnas och mätningsnämndernas verksamhet. En fabriksmätare
skall innan fabriksmätningen av virke inleds
göra en anmälan till Skogsforskningsinstitutet för varje mätningsplats. Av anmälan skall
framgå alla de faktorer som är nödvändiga
med hänsyn till fabriksmätningen.
Till följd av de relativt korta terminer som
föreskrivs i virkesmätningslagen skall enligt
förslaget begäran om officiell mätning alltjämt göras hos den skogscentral inom vars
verksamhetsområde det virke finns som skall
mätas eller inom vars verksamhetsområde
det virke som skall fabriksmätas har avver-

kats. Förslaget innebär vidare att hos skogscentralen framställs begäran om att ett ärende
som behandlas av en officiell mätare överförs
till en mätningsnämnd för avgörande.
Vidare föreslås att i lagen görs smärre tekniska preciseringar till följd av ändringar i
lagstiftningen.
3.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Propositionen har inga verkningar på statsekonomin: statens utgifter ökar inte och statens inkomster minskar inte. Propositionens
största verkningar ligger däri, att uppgifterna
i anslutning till verkställigheten av virkesmätningslagen överförs till Skogsforskningsinstitutet. Enligt vad som planeras skall den
finansiering som krävs för verkställigheten
av virkesmätningslagen i fråga om år 2003
överföras till Skogsforskningsinstitutets omkostnadsmoment 30.32.21 (Skogsforskningsinstitutets omkostnader) från jord- och
skogsbruksministeriets omkostnadsmoment
30.01.21 (jord- och skogsbruksministeriets
omkostnader). Det av förändringen föranledda årliga anslagsbehovet är uppskattningsvis
220 000 euro. Avsikten är att den finansiering som Skogsforskningsinstitutet år 2002
behöver för uppgifterna enligt virkesmätningslagen skall ordnas så, att medel som är
avsedda för jord- och skogsbruksministeriets
omkostnader i enlighet med 7 a § lagen om
statsbudgeten (423/1988) överförs till Skogsforskningsinstitutet för att användas av detta
institut.
De tre tjänster för officiella mätare som
finns vid jord- och skogsbruksministeriet och
de personer som utnämnts till dessa tjänster
blir i samband med den planerade överföringen av verkställigheten av virkesmätningslagen när lagen träder i kraft tjänster och
tjänstemän vid Skogsforskningsinstitutet.
Avsikten är att den överförda verksamheten
kopplas nära samman med forskningsinstitutets övriga verksamhet och organiseras så, att
den passar in i institutets projektorganisation.
Om lagförslaget godkänns är detta ägnat att
skärpa jord- och skogsbruksministeriets roll,
samtidigt som ministeriet får ökade
möjligheter att koncentrera sig på kärnuppgifterna på ministerienivå.
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B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet.
Den har också behandlats i virkesmätningsdelegationen, som består av företrädare för
intressentgrupperna inom virkesmätningen.
Propositionen har sänts på remiss till Skogsforskningsinstitutet,
skogscentralerna,
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Skogsindustrin rf, Trä- och specialbranschernas förbund, Koneyrittäjien liitto ry och Metsäalan kuljetusyrittäjät ry. I de
utlåtanden som lämnats in har man inte mot-

satt sig förslagen. I några utlåtanden konstateras att det är motiverat att överföra uppgifterna i fråga till uttryckligen Skogsforskningsinstitutet, ifall de uppgifter som avses i
virkesmätningslagen och som hänför sig till
officiell mätning och inspektionsmätning inte
kan betraktas som sådana uppgifter som skall
skötas på ministerienivå.
5.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

DETALJMOTIVERING

3 §. Arbetsavtalslagen (55/2001) har trätt i
kraft den 1 juni 2001 och genom den upphävdes lagen om arbetsavtal (320/1970).
Hänvisningsbestämmelsen i 9 punkten preciseras så att den motsvara den ändrade lagstiftningen.
5 §. Enligt den gällande bestämmelsen
fastställer jord- och skogsbruksministeriet de
officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (mätardistrikt) och för varje mätardistrikt den
skogscentral som utgör bas för den officiella
mätarens verksamhet. Ministeriet tillsätter
också ett behövligt antal mätningsnämnder
och fastställer deras verksamhetsdistrikt. Avsikten är att de operativa verkställighetsuppgifterna vid mätningen av virke skall överföras till Skogsforskningsinstitutet. Det föreslås
att paragrafen preciseras så, att i den inte
längre bestäms om skogscentraler som utgör
bas för de officiella mätarnas verksamhet.
24 §. Enligt förslaget kvarstår det förfarande som gäller begäran om officiell mätning
oförändrat. Begäran om officiell mätning
skall göras skriftligen eller muntligen hos
den skogscentral inom vars verksamhetsområde det virke finns som skall mätas eller
inom vars verksamhetsområde det virke som
skall fabriksmätas har avverkats. Paragrafen
preciseras så, att skogscentralen skall underrätta Skogsforskningsinstitutet om att officiell mätning har begärts.

32 §. Sökandet av ändring i en officiell mätares beslut kvarstår oförändrat. Paragrafen
preciseras så, att skogscentralen skall meddela Skogsforskningsinstitutet om en parts begäran att ett ärende som behandlats av en officiell mätare skall avgöras av mätningsnämnden.
37 e §. I 1 mom. bestäms om sökande av
ändring i ett beslut om inspektionsmätning
som mätningsnämnden har fattat med stöd av
37 b § 3 mom. Det föreslås att momentet till
följd av den ändrade lagstiftningen preciseras
så, att omnämnandet av länsrätten som besvärsinstans ändras till omnämnande av förvaltningsdomstolen som besvärsinstans.
37 f §. Enligt de nuvarande bestämmelserna svarar jord- och skogsbruksministeriet för
verkställigheten av virkesmätningslagen. De
officiella virkesmätarna är tjänstemän i ministeriet. Avsikten är att de operativa verkställighetsuppgifterna gällande virkesmätningslagen - inklusive verkställigheten av inspektionsmätning - skall överföras från jord- och
skogsbruksministeriet till Skogsforskningsinstitutet.
Enligt paragrafen skall fabriksmätaren innan fabriksmätningen inleds göra en anmälan
till Skogsforskningsinstitutet för varje mätningsplats. Av anmälan skall framgå fabriksmätarens namn, kontaktuppgifter och
mätningsplats, den mätningsmetod och mät-
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anläggning som används på mätningsplatsen,
tiden för inledande av mätningen samt information om ändringar i de omständigheter
som nämns ovan. Bestämmelsen motsvarar
den nuvarande paragrafen, dock ändrad så att
anmälan skall göras till Skogsforskningsinstitutet i stället för till jord- och skogsbruksministeriet.
37 g §. Det föreslås att 1 mom. preciseras
så, att uttrycket vederbörande ministerium
ersätts med jord- och skogsbruksministeriet.
Sakinnehållet i momentet kvarstår oförändrat. Enligt förslaget är ministeriet den behöriga myndighet som kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om förrättande av
inspektionsmätning.
41 §. Det föreslås att paragrafen till följd av
den ändrade lagstiftningen preciseras så, att
omnämnandena av länsrätten ändras till omnämnanden av förvaltningsdomstolen. Dessutom föreslås att i 2 mom. föreskrivs att
skogscentralen skall meddela Skogsforskningsinstitutet om besvärsskrifter som riktas
till förvaltningsdomstolen.
43 §. Enligt förslaget ankommer den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av lagen alltjämt på jord- och skogsbruksministeriet. Eftersom de officiella mätarna inte längre kommer att ha en skogscentral som bas för sin verksamhet, utan blir
tjänstemän vid Skogsforskningsinstitutet, föreslås att forskningsinstitutet skall sköta den
praktiska handledningen av de officiella mätarnas och mätningsnämndernas verksamhet.
44 §. Enligt den nuvarande bestämmelsen
intas årligen i statsbudgeten ett anslag inom
ramen för vilket den skogscentral som utgör
bas för den officiella mätarens verksamhet
betalar arvoden, dagtraktamenten och resekostnadsersättningar till mätningsnämndernas ordförande och övriga medlemmar samt
kostnaderna för de biträden som de officiella
mätarna eller mätningsnämnderna anställer. I
den föreslagna paragrafen föreskrivs att
Skogsforskningsinstitutet
betalar
ovan
nämnda kostnader. Avsikten är att de medel
som behövs i statsbudgeten för verkställigheten av virkesmätningslagen överförs från
jord- och skogsbruksministeriets omkostnader till Skogsforskningsinstitutet.
47 §. Paragrafen innehåller bestämmelser
om myndighetsförfarandet i anslutning till
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verkställigheten av virkesmätningslagen. Det
föreslås att mätningsnämnden vid skötseln av
uppgifter enligt virkesmätningslagen i tilllämpliga delar skall iaktta förvaltningsprocesslagen. När tider enligt lagen beräknas
skall, i likhet med vad som föreskrivs för
närvarande, tillämpas lagen om beräknande
av laga tid (150/1930) och, vid delgivning,
lagen om delgivning i förvaltningsärenden
(232/1966). I fråga om officiella mätare föreslås att man, i likhet med vad som föreskrivs
för närvarande, när det gäller uppgifter i anslutning till inspektionsmätning i tillämpliga
delar iakttar lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982).
Enligt förslaget bestäms i paragrafen inte
längre om skogscentralens skyldighet att vid
skötseln av uppgifter enligt virkesmätningslagen iaktta lagen om förvaltningsförfarande,
eftersom denna skyldighet har påförts skogscentralen i 8 § lagen om skogscentraler och
skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995).
Ikraftträdelsebestämmelse. Statsrådet har
den 15 maj 1998 gett ett principbeslut om reglering av personalens ställning vid organisationsförändringar inom statsförvaltningen.
Enligt principbeslutet skall, när ett ämbetsverk upphör med sin verksamhet och uppgifterna överförs till ett annat statligt ämbetsverk, till lagen gällande organisationsförändringen fogas en bestämmelse enligt vilken
personalen i tjänste- och arbetsförhållande
övergår i detta ämbetsverks tjänst. En särskild bestämmelse behövs, eftersom det i
statstjänstemannalagen (750/1994) föreskrivs
att en tjänst som inte är vakant kan överföras
från en organisation till en annan endast med
tjänstemannens samtycke. Den föreslagna
bestämmelsen följer denna princip. De tre
tjänster för officiella mätare som finns vid
jord- och skogsbruksministeriet och de personer som utnämnts till dessa tjänster blir när
lagen träder i kraft tjänster och tjänstemän
vid Skogsforskningsinstitutet. För överförandet av tjänsterna eller uppgifterna behövs,
enligt förslaget, inte tjänstemannens samtycke.
Genom ikraftträdelsebestämmelsen regleras också handläggningen av de förvaltningsärenden som är anhängiga. De i jord- och
skogsbruksministeriet anhängiga ärenden
som med stöd av denna lag eller någon annan
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lag eller med stöd av en förordning som ges
med stöd av lag i enlighet med förslaget hör
till Skogsforskningsinstitutets uppgifter föreslås bli överförda för handläggning i Skogsforskningsinstitutet.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag
om ändring av virkesmätningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/1991) 3 § 1 mom. 9 punkten, 5
och 24 §, 32 § 1 mom., 37 e § 1 mom., 37 f §, 37 g § 1 mom. samt 41, 43, 44 och 47 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. 9 punkten, 5 och 24 §, 32 § 1 mom., 37 e § 1
mom., 37 f §, 37 g § 1 mom., samt 43, 44 och 47 § i lag 159/1997 och 41 § delvis ändrad i
nämnda lag, som följer:
3§
I denna lag avses med
——————————————
9) arbetsgivare både en arbetsgivare enligt
arbetsavtalslagen (55/2001) och en entreprenadgivare som erlägger betalning till entreprenören enligt storleken av det virkesparti
som entreprenaden gäller, och med
——————————————
5§
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt
(mätardistrikt). Ministeriet tillsätter ett behövligt antal mätningsnämnder och fastställer
deras verksamhetsdistrikt.

Begäran kan framställas skriftligen eller
muntligen. Om begäran framställs muntligen,
skall skogscentralen ge parten ett bevis om
när begäran har tagits emot. Skogscentralen
skall utan dröjsmål underrätta Skogsforskningsinstitutet om begäran.
——————————————
37 e §
Ändring i mätningsnämndens beslut enligt
37 b § 3 mom. får sökas genom besvär hos
den förvaltningsdomstol inom vars område inspektionsmätningen har förrättats. På
sökande av ändring tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996).
——————————————

24 §
Begäran om officiell mätning skall göras
skriftligen eller muntligen hos den skogscentral inom vars verksamhetsområde det
virke finns som skall mätas eller inom vars
verksamhetsområde det virke som skall fabriksmätas har avverkats. Över en muntlig begäran skall skogscentralen ge parten ett intyg
av vilket framgår när begäran har tagits emot.
Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta
den andra parten och Skogsforskningsinstitutet om att officiell mätning har begärts.

37 f §
Fabriksmätaren skall innan fabriksmätningen inleds göra en anmälan till Skogsforskningsinstitutet för varje mätningsplats.
Av anmälan skall framgå
1) fabriksmätarens namn, kontaktuppgifter
och mätningsplats,
2) den mätningsmetod och mätanläggning
som används på mätningsplatsen, samt
3) tiden för inledande av mätningen.
Fabriksmätaren skall underrätta Skogsforskningsinstitutet om ändringar i de omständigheter som nämns i 1 mom.

32 §
En part som är missnöjd med en mätningsförrättning som har verkställts av en officiell
mätare skall inom fem dagar från delfåendet
av den officiella mätarens beslut hos den
skogscentral som avses i 24 § begära att
ärendet skall avgöras av mätningsnämnden.

37 g §
Jord- och skogsbruksministeriet kan, efter
att ha hört virkesmätningsdelegationen, meddela närmare föreskrifter och anvisningar om
förrättande av inspektionsmätning.
——————————————
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41 §
En part som är missnöjd med den officiella
mätarens beslut enbart till den del det är fråga om förrättningsavgiften kan söka ändring
genom besvär hos den förvaltningsdomstol
inom vars område den officiella mätningen
helt eller i huvudsak har förrättats, inom 30
dagar från delfåendet av det mätningsbevis
som har utfärdats i ärendet. På motsvarande
sätt kan ändring sökas i mätningsnämndens
beslut till den del det är fråga om förrättningsavgiften. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.
Parten skall senast den dag besvärstiden
utgår tillställa den skogscentral som avses i
24 § sin till förvaltningsdomstolen riktade
besvärsskrift. Skogscentralen skall utan
dröjsmål till förvaltningsdomstolen sända besvärsskriften jämte bilagor, handlingarna i
ärendet och det utlåtande som den officiella
mätaren eller mätningsnämnden har avgett
samt underrätta Skogsforskningsinstitutet om
besvärsskriften.
När ändring söks skall förvaltningsprocesslagen iakttas i tillämpliga delar.
43 §
Den högsta ledningen av och tillsynen över
verkställigheten av denna lag ankommer på
jord- och skogsbruksministeriet. Den praktiska handledningen av de officiella mätarnas
och mätningsnämndernas verksamhet ankommer på Skogsforskningsinstitutet.

ar till mätningsnämndernas ordförande och
övriga medlemmar samt kostnaderna för de
biträden som de officiella mätarna eller mätningsnämnderna anställer.
47 §
Mätningsnämnden skall vid skötseln av
uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar
iaktta förvaltningsprocesslagen.
Då tider enligt denna lag beräknas tillämpas lagen om beräknande av laga tid
(150/1930) och vid delgivning lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966).
I fråga om officiella mätares uppgifter enligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar lagen
om förvaltningsförfarande (598/1982).
———
Denna lag träder i kraft den
2002.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
När denna lag träder i kraft överförs för
handläggning i Skogsforskningsinstitutet de
vid jord- och skogsbruksministeriet anhängiga ärenden som med stöd av denna lag eller
någon annan lag eller med stöd av en förordning som ges med stöd av lag hör till Skogsforskningsinstitutets uppgifter.
De tjänster för officiella mätare som finns
vid jord- och skogsbruksministeriet och de
personer som utnämnts till dessa tjänster blir
när denna lag träder i kraft tjänster och tjänstemän vid Skogsforskningsinstitutet. För
överförandet av de officiella mätarnas tjänster behövs inte de berörda tjänstemännens
samtycke.

44 §
Skogsforskningsinstitutet betalar arvoden,
dagtraktamenten och resekostnadsersättning—————
Helsingfors den 16 maj 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Raimo Tammilehto
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Bilaga
Parallelltexter

Lag
om ändring av virkesmätningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/1991) 3 § 1 mom. 9 punkten, 5
och 24 §, 32 § 1 mom., 37 e § 1 mom., 37 f §, 37 g § 1 mom. samt 41, 43, 44 och 47 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. 9 punkten, 5 och 24 §, 32 § 1 mom., 37 e § 1
mom., 37 f §, 37 g § 1 mom., samt 43, 44 och 47 § i lag 159/1997 och 41 § delvis ändrad i
nämnda lag, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
I denna lag avses med
——————————————
——————————————
9) arbetsgivare både en arbetsgivare enligt
9) arbetsgivare både en arbetsgivare enligt
arbetsavtalslagen (55/2001) och en entrelagen om arbetsavtal (320/70) och en entreprenadgivare som erlägger betalning till
prenadgivare som erlägger betalning till
entreprenören enligt storleken av det virentreprenören enligt storleken av det virkesparti som entreprenaden gäller, och med
kesparti som entreprenaden gäller, och med
——————————————
——————————————
5§
Vederbörande ministerium fastställer de
officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (mätardistrikt) och för varje mätardistrikt den
skogscentral som utgör bas för den officiella mätarens verksamhet. Ministeriet tillsätter ett behövligt antal mätningsnämnder och
fastställer deras verksamhetsdistrikt.

5§
Jord- och skogsbruksministeriet fastställer de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (mätardistrikt). Ministeriet tillsätter
ett behövligt antal mätningsnämnder och
fastställer deras verksamhetsdistrikt.

24 §
Begäran om officiell mätning skall göras
skriftligen eller muntligen hos den skogscentral inom vars verksamhetsområde det
virke finns som skall mätas eller inom vars
verksamhetsområde det virke som skall fabriksmätas har avverkats. Över en muntlig
begäran skall skogscentralen ge parten ett
intyg av vilket framgår när begäran har tagits emot. Skogscentralen skall utan dröjs-

24 §
Begäran om officiell mätning skall göras
skriftligen eller muntligen hos den skogscentral inom vars verksamhetsområde det
virke finns som skall mätas eller inom vars
verksamhetsområde det virke som skall fabriksmätas har avverkats. Över en muntlig
begäran skall skogscentralen ge parten ett
intyg av vilket framgår när begäran har tagits emot. Skogscentralen skall utan dröjs-
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gits emot. Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om att officiell mätning har begärts.

gits emot. Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta Skogsforskningsinstitutet
och den andra parten om att officiell mätning har begärts.

32 §
En part som är missnöjd med en mätningsförrättning som har verkställts av en
officiell mätare skall inom fem dagar från
delfåendet av den officiella mätarens beslut
hos den skogscentral som avses i 24 § begära att ärendet skall avgöras av mätningsnämnden. Begäran skall framställas skriftligen eller muntligen. Om begäran framställs
muntligen, skall skogscentralen ge parten
ett bevis om när begäran har mottagits.
——————————————

32 §
En part som är missnöjd med en mätningsförrättning som har verkställts av en
officiell mätare skall inom fem dagar från
delfåendet av den officiella mätarens beslut
hos den skogscentral som avses i 24 § begära att ärendet skall avgöras av mätningsnämnden. Begäran kan framställas skriftligen eller muntligen. Om begäran framställs
muntligen, skall skogscentralen ge parten
ett bevis om när begäran har tagits emot.
Skogscentralen skall utan dröjsmål underrätta Skogsforskningsinstitutet om begäran.
——————————————

37 e §
Ändring i mätningsnämndens beslut enligt 37 b § 3 mom. får sökas genom besvär
hos den länsrätt inom vars område inspektionsmätningen har förrättats. På sökande
av ändring tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/96).
——————————————

37 e §
Ändring i mätningsnämndens beslut enligt 37 b § 3 mom. får sökas genom besvär
hos den förvaltningsdomstol inom vars område inspektionsmätningen har förrättats. På
sökande av ändring tillämpas förvaltningsprocesslagen (586/1996).
——————————————

37 f §
Fabriksmätaren skall innan fabriksmätningen inleds göra en anmälan till vederbörande ministerium för varje mätningsplats.
Av anmälan skall framgå
1) fabriksmätarens namn, kontaktuppgifter och mätningsplats,
2) den mätningsmetod och mätanläggning
som används på mätningsplatsen, samt
3) tiden för inledande av mätningen.
Fabriksmätaren skall underrätta ministeriet om ändringar i de omständigheter som
nämns i 1 mom.

37 f §
Fabriksmätaren skall innan fabriksmätningen inleds göra en anmälan till Skogsforskningsinstitutet för varje mätningsplats.
Av anmälan skall framgå
1) fabriksmätarens namn, kontaktuppgifter och mätningsplats,
2) den mätningsmetod och mätanläggning
som används på mätningsplatsen, samt
3) tiden för inledande av mätningen.
Fabriksmätaren skall underrätta Skogsforskningsinstitutet om ändringar i de omständigheter som nämns i 1 mom.

37 g §
Vederbörande ministerium kan, efter att
ha
hört
virkesmätningsdelegationen,
meddela
närmare
föreskrifter
och
anvisningar
om
förrättande
av

37 g §
Jord- och skogsbruksministeriet kan, efter
att ha hört virkesmätningsdelegationen,
meddela närmare föreskrifter och anvisningar om förrättande av inspektionsmät-
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om förrättande av inspektionsmätning.
——————————————

11

ningar om förrättande av inspektionsmätning.
——————————————

41 §
En part som är missnöjd med den officiella mätarens beslut enbart till den del det är
fråga om förrättningsavgiften kan söka ändring genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars område den officiella
mätningen helt eller i huvudsak har förrättats, inom 30 dagar från delfåendet av det
mätningsbevis som har utfärdats i ärendet.
På motsvarande sätt kan ändring sökas i
mätningsnämndens beslut till den del det är
fråga om förrättningsavgiften. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.
Parten skall senast den dag besvärstiden
Parten skall senast den dag besvärstiden
utgår tillställa den skogscentral som avses i
utgår tillställa den skogscentral som avses i
24 § sin till förvaltningsdomstolen riktade
24 § sin till länsrätten riktade besvärsskribesvärsskrift. Skogscentralen skall utan
velse. Skogscentralen skall utan dröjsmål
dröjsmål till förvaltningsdomstolen sända
till länsrätten sända besvärsskrivelsen med
besvärsskriften jämte bilagor, handlingarna
bilagor, handlingarna i ärendet och det utlåi ärendet och det utlåtande som den officieltande som den officiella mätaren eller mätla mätaren eller mätningsnämnden har avningsnämnden har avgett.
gett
samt
underrätta
Skogsforskningsinstitutet
om
besvärsskriften.
När ändring söks skall förvaltningsprocesslagen iakttas i tillämpliga delar.
41 §
En part som är missnöjd med den officiella mätarens beslut enbart till den del det är
fråga om förrättningsavgiften kan söka ändring genom besvär hos länsrätten i det län,
inom vilket den officiella mätningen helt eller i huvudsak har förrättats, inom 30 dagar
efter att han fick det mätningsbevis som har
utfärdats i ärendet. På motsvarande sätt kan
ändring sökas i mätningsnämndens beslut
till den del det är fråga om förrättningsavgiften. Länsrättens beslut i ärendet är slutligt.

43 §
Den högsta ledningen av och tillsynen
över verkställighet av denna lag ankommer
på vederbörande ministerium. Den praktiska handledningen av de officiella mätarnas
och mätningsnämndernas verksamhet hör
till de skogscentraler som avses i 5 §.

43 §
Den högsta ledningen av och tillsynen
över verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.
Den praktiska handledningen av de officiella mätarnas och mätningsnämndernas verksamhet ankommer på Skogsforskningsinstitutet.

44 §
I statsbudgeten intas årligen ett anslag,
av vilket de i 5 § nämnda skogscentralerna
betalar arvoden, dagtraktamenten och resekostnadsersättningar till mätningsnämndernas ordförande och övriga medlemmar samt
kostnader för de biträden som de officiella
mätarna eller mätningsnämnderna anställer.

44 §
Skogsforskningsinstitutet betalar arvoden,
dagtraktamenten och resekostnadsersättningar till mätningsnämndernas ordförande
och övriga medlemmar samt kostnaderna
för de biträden som de officiella mätarna eller mätningsnämnderna anställer.
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47 §
Skogscentralen skall vid skötseln av uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar
iaktta lagen om förvaltningsförfarande
(598/82). Angående mätningsnämnden
gäller i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen.
Då tider enligt denna lag beräknas tillämpas lagen om beräknande av laga tid
(150/30), och vid delgivning tillämpas lagen om delgivning i förvaltningsärenden
(232/66).
I fråga om officiella mätares uppgifter enligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar lagen
om förvaltningsförfarande.

47 §
Mätningsnämnden skall vid skötseln av
uppgifter enligt denna lag i tillämpliga delar
iaktta förvaltningsprocesslagen.

Då tider enligt denna lag beräknas tillämpas lagen om beräknande av laga tid
(150/1930) och vid delgivning lagen om
delgivning
i
förvaltningsärenden
(232/1966).
I fråga om officiella mätares uppgifter enligt 4 a kap. iakttas i tillämpliga delar lagen
om förvaltningsförfarande (598/1982).
———
Denna lag träder i kraft den 2002.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
När denna lag träder i kraft överförs för
handläggning i Skogsforskningsinstitutet de
vid jord- och skogsbruksministeriet anhängiga ärenden som med stöd av denna lag eller någon annan lag eller med stöd av en
förordning som ges med stöd av lag hör till
Skogsforskningsinstitutets uppgifter.
De tjänster för officiella mätare som finns
vid jord- och skogsbruksministeriet och de
personer som utnämnts till dessa tjänster
blir när denna lag träder i kraft tjänster och
tjänstemän vid Skogsforskningsinstitutet.
För överförandet av de officiella mätarnas
tjänster behövs inte de berörda tjänstemännens samtycke.
———

