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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 10 § lagen om skogscentraler och 
skogsbrukets utvecklingscentral 

  
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att bestämmel-
sen om Skogsbrukets utvecklingscentral Ta-
pios direktion ändras i lagen om skogscentra-
ler och skogsbrukets utvecklingscentral. En-
ligt propositionen skall utvecklingscentralens 

direktör inte vara medlem av utvecklingscen-
tralens direktion.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2004. 

————— 
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MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är 
en utvecklings- och sakkunnigorganisation 
för skogsbruket som sköter ärenden som an-
kommer på den genom att framlägga förslag 
och initiativ angående skogsbruket och pro-
ducera utvecklings- och sakkunnigtjänster 
som hänför sig till skogsbruket för jord- och 
skogsbruksministeriet, skogscentralerna och 
övriga instanser samt genom att utföra de 
specialuppdrag som jord- och skogsbruksmi-
nisteriet ger centralen. Egentliga myndig-
hetsuppgifter hör inte till centralens upp-
giftsområde. Utvecklingscentralen sköter 
också skogscentralernas administrativa upp-
gifter som hänför sig till service.  

Utvecklingscentralen har en direktion med 
sju medlemmar. Varje medlem har en per-
sonlig suppleant. Utvecklingscentralens di-
rektör är medlem i direktionen. Hans eller 
hennes suppleant är en anställd som förord-
nats till ställföreträdare för direktören. Direk-
tionen tillsätts av jord- och skogsbruksmini-
steriet för fyra kalenderår i sänder. Direktio-
nens medlemmar skall företräda sådan sak-
kunskap som är viktig med tanke på utveck-
lingscentralens verksamhet. Tre av direk-
tionsmedlemmarna skall företräda skogscen-
tralerna. Skogscentralernas företrädare skall 
förordnas bland dem som föreslagits av 
skogscentralerna så att en av medlemmarna 
förordnas på förslag av den skogscentral som 
finns huvudsakligen för de svenskspråkiga 
områdena.  

I denna proposition föreslås att 10 § lagen 
om skogscentraler och skogsbrukets utveck-
lingscentral ändras så att Skogsbrukets ut-
vecklingscentral Tapios direktör inte längre 
är medlem i utvecklingscentralens direktion. 
Dessutom föreslås att en mindre ändring fö-
retas i paragrafen så att antalet medlemmar i 
direktionen är högst sju i stället för nuvaran-
de sju medlemmar. Till direktionens uppgif-
ter hör bl.a. att besluta om riktlinjerna för ut-
vecklingscentralens verksamhet och frågor 
som gäller verksamhetsplaneringen och 
spänner över flera år samt att som högsta or-
gan övervaka utvecklingscentralens verk-

samhet. Utvecklingscentralens direktör har 
till uppgift att leda, övervaka och utveckla 
utvecklingscentralens verksamhet, ansvara 
för att utvecklingscentralens verksamhet är 
resultatrik och dra försorg om beredningen 
av frågor som behandlas i direktionen och 
om verkställandet av direktionens beslut. 
Den föreslagna ändringen syftar till att klar-
lägga direktionens och direktörens roller och 
lyfta fram direktionens ställning som utveck-
lingscentralens högsta organ.  
  
2.  Proposit ionens verkningar 

Avsikten med propositionen är att klarläg-
ga direktionens och direktörens uppgifter vid 
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samt 
lednings- och ansvarsförhållandena mellan 
direktionen och direktören. Propositionen har 
inga andra verkningar. 
  
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid jord- och skogsbruksministeriet. Ut-
låtanden om propositionen har begärts av 
skogscentralerna, Skogsbrukets utvecklings-
central Tapio, Centralförbundet för lant- och 
skogsbruksproducenter MTK samt Skogsin-
dustrin rf. Merparten av remissinstanserna 
stöder propositionen. Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio anser att det inte är ända-
målsenligt att företa en lagändring som gäller 
enbart  sammansättningen  av utvecklings-
centralens direktion. 
  
4.  Närmare bestämmelser 

Enligt 15 § förordningen om skogscentraler 
och skogsbrukets utvecklingscentral 
(93/1996) är utvecklingscentralens direktör 
medlem i direktionen. Till följd av förslaget 
bör förordningen om skogscentraler och 
skogsbrukets utvecklingscentral ändras så att 
den svarar mot den föreslagna lagändringen. 

  
5.  Ikraftträdande 

Mandatperioden för direktionen vid Skogs-
brukets utvecklingscentral Tapio utgår den 
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31 december 2003. Lagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2004 så att den nya direk-
tionen kan tillsättas enligt propositionen. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
  
  
  
  

Lag 

om ändring av 10 § 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) 10 § som följer: 
  

10 § 

Utvecklingscentralens direktion 

Utvecklingscentralen har en direktion med 
högst sju medlemmar. Varje medlem har en 
personlig suppleant för vilken gäller samma 
bestämmelser som för medlemmen. Direk-
tionen tillsätts av jord- och skogsbruks-
ministeriet för fyra kalenderår i sänder. 

Direktionsmedlemmarna skall företräda så-
dan sakkunskap som är viktig med tanke på 
utvecklingscentralens verksamhet. Tre av di-
rektionsmedlemmarna skall företräda skogs-
centralerna. Skogscentralernas företrädare 
skall förordnas bland dem som föreslagits av 
skogscentralerna så att en av medlemmarna 
förordnas på förslag av den skogscentral som 
finns huvudsakligen för de svenskspråkiga 
områdena. 

Närmare bestämmelser om direktionens 
uppgifter, tillsättande och närmare samman-
sättning samt om övriga behövliga frågor 
som gäller direktionen utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

  
——— 

  
Denna lag träder i kraft den    200  . 
Den mandatperiod för utvecklingscentra-

lens nuvarande direktion som utgår den 31 
december 2003 fortsätter tills jord- och 
skogsbruksministeriet har tillsatt en direktion 
enligt denna lag. Mandatperioden för den di-
rektion som första gången tillsätts enligt den-
na lag utgår vid utgången av år 2007. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 24 oktober 2003 

  
Republikens President 

TARJA HALONEN 

  
 
 
  

Jord- och skogsbruksminister  Juha Korkeaoja 
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Bilaga 
Parallelltext 

  
  

Lag 

om ändring av 10 § 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) 10 § som följer: 
  

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

10 § 

Utvecklingscentralens direktion 

Utvecklingscentralen har en direktion 
med sju medlemmar. Varje medlem har en 
personlig suppleant för vilken gäller samma 
stadganden som för medlemmen. Utveck-
lingscentralens direktör är medlem av di-
rektionen. Hans suppleant är en anställd 
som förordnats till ställföreträdare för di-
rektören. Direktionen tillsätts av jord- och 
skogsbruksministeriet för fyra kalenderår i 
sänder.  

Direktionsmedlemmarna skall företräda 
sådan sakkunskap som är viktig med tanke 
på utvecklingscentralens verksamhet. Tre 
av direktionsmedlemmarna skall företräda 
skogscentralerna. Skogscentralernas före-
trädare skall förordnas bland dem som före-
slagits av skogscentralerna så att en av 
medlemmarna förordnas på förslag av den 
skogscentral som finns huvudsakligen för 
de svenskspråkiga områdena.  

Om direktionens uppgifter och tillsättande 
samt om övriga behövliga frågor som gäller 
direktionen stadgas närmare genom förord-
ning.  
   
   

10 § 

Utvecklingscentralens direktion 

Utvecklingscentralen har en direktion 
med högst sju medlemmar. Varje medlem 
har en personlig suppleant för vilken gäller 
samma bestämmelser som för medlemmen. 
Direktionen tillsätts av jord- och skogs-
bruksministeriet för fyra kalenderår i sän-
der. 

 
 
 
Direktionsmedlemmarna skall företräda 

sådan sakkunskap som är viktig med tanke 
på utvecklingscentralens verksamhet. Tre 
av direktionsmedlemmarna skall företräda 
skogscentralerna. Skogscentralernas före-
trädare skall förordnas bland dem som före-
slagits av skogscentralerna så att en av 
medlemmarna förordnas på förslag av den 
skogscentral som finns huvudsakligen för 
de svenskspråkiga områdena. 

Närmare bestämmelser om direktionens 
uppgifter, tillsättande och närmare sam-
mansättning samt om övriga behövliga frå-
gor som gäller direktionen utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

——— 
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Denna lag träder i kraft den    200  . 
Den mandatperiod för utvecklingscentra-

lens nuvarande direktion som utgår den 31 
december 2003 fortsätter tills jord- och 
skogsbruksministeriet har tillsatt en direk-
tion enligt denna lag. Mandatperioden för 
den direktion som första gången tillsätts en-
ligt denna lag utgår vid utgången av år 
2007. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
   

  
  
  
  
  
  
  
  


