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Statsrådets förordning

Nr 101

om ändring av skjutvapenförordningen

Given i Helsingfors den 7 februari 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,
upphävs i skjutvapenförordningen av den 27 februari 1998 (145/1998) 50 § 1 mom. 6

punkten och 65 §,
ändras 10 § 1 mom. 3 och 6 punkten, 17 § 1 mom. 2 punkten, 43 §, 44 § 1 punkten, 47 §,

48 § 1 punkten, 49 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 50 § 2 mom., 52 och 53 §, 54 § 1 mom. det
inledande stycket och 4 punkten, 55 §, 56 § 1 och 3 punkten, 57, 58, 63 och 64 §, samt

fogas till förordningen nya 1 a och 16 a §, till 17 § 1 mom. en ny 3 punkt, till förordningen
nya 26 a—26 c §, till 37 § 1 mom. en ny 6 a-punkt, till förordningen nya 42 a, 44 a, 44 b,
51 a och 51 b §, till 54 § 1 mom. en ny 1 a-punkt och till förordningen en ny 65 a § som
följer:

1 a §

Serie- eller identifieringsnummer på
skjutvapen

Om ett skjutvapen inte är försett med serie-
eller identifieringsnummer när innehavstill-
stånd söks, skall polisinrättningen innan
tillstånd beviljas sända vapnet till inrikesmi-

nisteriet för märkning med identifieringsnum-
mer.
Om skjutvapnet har ett betydande samlar-

värde som skulle minska på grund av
märkningen, kan polisinrättningen bevilja
innehavstillstånd för vapnet även om det inte
är försett med serie- eller identifieringsnum-
mer.
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10 §

Ansökan om näringstillstånd i vapenbran-
schen

Näringstillstånd i vapenbranschen skall
sökas skriftligen. I ansökan skall anges
— — — — — — — — — — — — —
3) verksamhetsställets läge,

— — — — — — — — — — — — —
6) typ och funktionssätt för skjutvapen

samt slag av vapendelar, patroner, särskilt
farliga projektiler och gassprayer som skall
saluföras, tillverkas, repareras eller modifie-
ras eller användas på skjutbanor eller vid
utbildning i användningen av skjutvapen.
— — — — — — — — — — — — —

16 a §

Prov för ansvarig person

Inrikesministeriet anordnar årligen minst
två provtillfällen vid vilka det prov som krävs
av den som är ansvarig person hos en
näringsidkare i vapenbranschen kan avläggas.
Provet omfattar fyra alternativa deluppgif-

ter. Varje godkänd deluppgift ger behörighet
att vara ansvarig person i motsvarande va-
penbransch. Deluppgifterna är
1) idkande av handel i vapenbranschen,
2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar,

patroner och särskilt farliga projektiler samt
reparation och modifiering av skjutvapen och
vapendelar,
3) bedrivande av skjutbaneverksamhet,
4) utbildning i användningen av skjutva-

pen.
Inrikesministeriet kan som ett i 2 mom.

avsett prov godkänna en sådan i lagen om
yrkesutbildning (630/1998) avsedd yrkesexa-
men eller utomlands avlagd annan examen i
vilken examensfordringarna motsvarar åt-
minstone kraven i provet.

17 §

Ansökan om vapenhanteringstillstånd

Vapenhanteringstillstånd skall sökas skrift-
ligen. I ansökan skall anges
— — — — — — — — — — — — —

2) den vapennäringsidkare eller annan
arbetsgivare hos vilken sökanden är anställd,
3) det arbete för vilket tillståndet söks.

— — — — — — — — — — — — —

26 a §

Ansökan om tidsbundet kommersiellt över-
föringstillstånd

Tidsbundet kommersiellt överföringstill-
stånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall
anges
1) sökandens namn och adress samt numret

på näringstillståndet i vapenbranschen och
den som har meddelat tillståndet,
2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom.

2—7 punkten.
Tillståndsmyndigheten kan inhämta utlå-

tande om en ansökan av den länsstyrelse och
den polisinrättning inom vars område näring-
en i vapenbranschen idkas. Tillståndsmyn-
digheten kan kräva att sökanden lägger fram
även andra utredningar som gäller förutsätt-
ningarna för meddelande av överföringstill-
stånd.

26 b §

Tillståndsbevis över tidsbundet kommersiellt
överföringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller tidsbundet
kommersiellt överföringstillstånd skall anges
1) tillståndshavarens namn och adress samt

numret på näringstillståndet i vapenbranschen
och den som har meddelat tillståndet,
2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom.

2—7 punkten,
3) eventuella tillståndsvillkor.

26 c §

Anmälan om överföring som görs med stöd av
tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd

I en anmälan om överföring som görs med
stöd av ett tidsbundet kommersiellt över-
föringstillstånd skall anges
1) anmälarens namn och adress samt

numret på det tidsbundna kommersiella över-
föringstillståndet,
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2) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom.
2—7 punkten,
3) transportmedel och rutt,
4) dag för avsändandet och beräknad

ankomstdag.

37 §

Ansökan om privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd skall sökas skriftli-
gen. I ansökan skall anges
— — — — — — — — — — — — —
6 a) maximiantal, slag och kaliber för de

patroner och särskilt farliga projektiler som
skall överföras eller föras in,
— — — — — — — — — — — — —

42 a §

Tullverkets anmälningsskyldighet när det
gäller privat införsel

I den anmälan som avses i 83 a §
skjutvapenlagen skall tullverket ange till-
ståndshavarens namn och adress, avgångsland
och de uppgifter som avses i 21 § 1 mom. 3
och 4 punkten och 51 a § 1 mom. 3 punkten
i denna förordning. Vidare skall anges numret
på förvärvstillståndet, det privata tillverk-
ningstillståndet, tillståndet för gassprayer och
tillståndet för privat införsel samt den som har
meddelat tillståndet.

43 §

Ansökan om förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd skall sökas skriftligen. I
ansökan skall anges
1) sökandens namn, yrke, adress och

personbeteckning eller företags- och organi-
sationsnummer,
2) grunden för ansökan,
3) typ, funktionssätt, kaliber samt, om de

är kända, fabriksmärke och modell eller
modellnummer för det skjutvapen som skall
förvärvas,
4) slag, pipans eller eldrörets kaliber samt,

om de är kända, fabriksmärke och modell
eller modellnummer för den vapendel som
skall förvärvas,

5) namnet på den vapenansvariga i sam-
manslutningen eller stiftelsen.
Sammanslutningar och stiftelser skall till

ansökan foga bolagsordning, stadgar eller
annan skriftlig utredning över syftet med
verksamheten.
Om inrikesministeriet är tillståndsmyn-

dighet, skall det inhämta utlåtande om en
tillståndsansökan av polisinrättningen i sö-
kandens hemkommun eller på sökandens
hemort. Tillståndsmyndigheten kan kräva att
sökanden lägger fram även andra utredningar
som gäller förutsättningarna för meddelande
av tillstånd.

44 §

Tillståndsbevis över förvärvstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller förvärvstill-
stånd skall anges
1) tillståndshavarens namn och födelsetid

eller företags- och organisationsnummer,
— — — — — — — — — — — — —

44 a §

Ansökan om godkännande som vapenansva-
rig

Godkännande som vapenansvarig skall
sökas skriftligen. I ansökan skall anges
1) sökandens namn, yrke, adress och

personbeteckning,
2) namn, adress samt företags- och orga-

nisationsnummer för den sammanslutning
eller stiftelse hos vilken sökanden avses vara
vapenansvarig.
Den polisinrättning som meddelar godkän-

nandet skall inhämta utlåtande om ansökan av
polisinrättningen i sökandens hemkommun.
Till ansökan skall fogas en utredning över att
sökanden har utsetts till vapenansvarig i
sammanslutningen eller stiftelsen. Polisinrätt-
ningen kan kräva att sökanden lägger fram
även andra utredningar som gäller förutsätt-
ningarna för meddelande av godkännande.

44 b §

Intyg över godkännande som vapenansvarig

I ett intyg över godkännande som vapen-
ansvarig skall anges
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1) den vapenansvarigas namn och födel-
setid,
2) namnet på den sammanslutning eller den

stiftelse för vilken sökanden har godkänts
som vapenansvarig,
3) godkännandets giltighetstid,
4) eventuella villkor för godkännandet.

47 §

Ansökan om privat tillverkningstillstånd

Privat tillverkningstillstånd skall sökas
skriftligen. I ansökan skall anges
1) sökandens namn, adress och personbe-

teckning eller företags- och organisations-
nummer,
2) grunden för ansökan,
3) typ och, om det är känt, serienummer för

det skjutvapen som skall modifieras samt
numret på det tillstånd som berättigar till
innehavet och den som har meddelat tillstån-
det,
4) slag och, om det är känt, serienummer

för den vapendel som skall modifieras samt
numret på det tillstånd som berättigar till
innehavet och den som har meddelat tillstån-
det,
5) typ, funktionssätt och kaliber för det

skjutvapen som skall tillverkas eller som skall
färdigställas genom modifiering,
6) slag och pipans eller eldrörets kaliber för

den vapendel som skall tillverkas eller som
skall färdigställas genom modifiering samt
huruvida avsikten är att vapendelen bestående
skall fogas till ett vapen,
7) namnet på den vapenansvariga i sam-

manslutningen eller stiftelsen.
Till ansökan skall fogas en utredning över

sökandens kompetens att tillverka eller mo-
difiera det föremål som ansökan avser.
Sammanslutningar och stiftelser skall till
ansökan dessutom foga bolagsordning, stad-
gar eller annan skriftlig utredning om syftet
med verksamheten.
Om inrikesministeriet är tillståndsmyn-

dighet, skall det inhämta utlåtande om en
tillståndsansökan av polisinrättningen i sö-
kandens hemkommun eller på sökandens
hemort. Tillståndsmyndigheten kan kräva att
sökanden lägger fram även andra utredningar
som gäller förutsättningarna för meddelande
av tillstånd.

48 §

Tillståndsbevis över privat tillverkningstill-
stånd

I ett tillståndsbevis som gäller privat
tillverkningstillstånd skall anges
1) tillståndshavarens namn, adress och

personbeteckning eller företags- och organi-
sationsnummer,
— — — — — — — — — — — — —

49 §

Tillståndsbevis över innehavstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller innehavs-
tillstånd skall anges
1) tillståndshavarens namn och födelsetid

eller företags- och organisationsnummer,
— — — — — — — — — — — — —
4) serie- eller identifieringsnummer för

skjutvapnet eller serienummer för vapende-
len, om det är känt,
— — — — — — — — — — — — —

50 §

Ansökan om parallelltillstånd

— — — — — — — — — — — — —
Om inrikesministeriet är tillståndsmyn-

dighet, skall det inhämta utlåtande om en
tillståndsansökan av polisinrättningen i sö-
kandens hemkommun. Tillståndsmyndighe-
ten kan kräva att sökanden lägger fram även
andra utredningar som gäller förutsättning-
arna för meddelande av tillstånd.

51 a §

Ansökan om tillstånd för gassprayer

Tillstånd för gassprayer skall sökas skrift-
ligen. I ansökan skall anges
1) sökandens namn, yrke, adress och

personbeteckning eller företags- och organi-
sationsnummer,
2) grunden för ansökan,
3) antal, slag och maximal koncentration

för de gassprayer som skall förvärvas,
4) namnet på den vapenansvariga i sam-

manslutningen eller stiftelsen.
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Sammanslutningar och stiftelser skall till
ansökan foga bolagsordning, stadgar eller
annan skriftlig utredning om syftet med
verksamheten. Polisinrättningen kan kräva att
sökanden lägger fram även andra utredningar
som gäller förutsättningarna för meddelande
av tillstånd.

51 b §

Tillståndsbevis över tillstånd för gassprayer

I ett tillståndsbevis som gäller tillstånd för
gassprayer skall anges
1) tillståndshavarens namn och födelsetid

eller företags- och organisationsnummer,
2) tillståndets giltighetstid,
3) de uppgifter som avses i 51 a § 1 mom.

3 och 4 punkten,
4) eventuella tillståndsvillkor.

52 §

Ansökan om godkännande som vapensamlare

Godkännande som vapensamlare skall sö-
kas skriftligen. I ansökan skall anges
1) sökandens namn, yrke, adress och

personbeteckning eller företags- och organi-
sationsnummer,
2) en samlingsplan där sökanden definierar

samlingsområdet och de skjutvapen och va-
pendelar som det omfattar och där han
motiverar sitt intresse för dessa skjutvapen
och vapendelar,
3) den uppskattade tidtabellen för förvär-

vande av en samling som överensstämmer
med samlingsplanen,
4) namnet på den vapenansvariga i sam-

manslutningen eller stiftelsen.
Till ansökan skall fogas en utredning över

sökandens vapenhistoriska och vapentekniska
sakkunskap. Sammanslutningar och stiftelser
skall till ansökan dessutom foga bolagsord-
ning, stadgar eller annan skriftlig utredning
om syftet med verksamheten.
Den myndighet som ger godkännandet

skall inhämta utlåtande om ansökan av
polisinrättningen i sökandens hemkommun
eller på sökandens hemort. Den myndighet
som ger godkännandet kan kräva att sökanden
lägger fram även andra utredningar som gäller
förutsättningarna för godkännande.

53 §

Intyg över godkännande som vapensamlare

I ett intyg över godkännande som vapen-
samlare skall anges
1) namn och födelsetid eller företags- och

organisationsnummer för innehavaren av
godkännandet,
2) godkännandets giltighetstid,
3) den av inrikesministeriet fastställda

samlingsplanen,
4) namnet på den vapenansvariga i sam-

manslutningen eller stiftelsen,
5) eventuella villkor för godkännandet.

54 §

Innehållet i och formen för vapensamlarens
register

I det register över skjutvapen och vapen-
delar som en vapensamlare skall föra enligt
59 a och 60 § skjutvapenlagen skall han
anteckna
— — — — — — — — — — — — —
1 a) antal, typ, funktionssätt, kaliber samt,

om de är kända, fabriksmärke, modell eller
modellnummer, serienummer och särskilda
kännetecken för de skjutvapen som innehas,
— — — — — — — — — — — — —
4) uppgifter om överlåtarens och mottaga-

rens rätt att inneha skjutvapen eller vapen-
delar eller om näringstillståndet i vapenbran-
schen.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Ansökan om skjutförnödenhetstillstånd

Skjutförnödenhetstillstånd skall sökas
skriftligen. I ansökan skall anges
1) sökandens namn, yrke, adress och

personbeteckning eller företags- och organi-
sationsnummer
2) grunden för ansökan,
3) slag och kaliber för patroner och särskilt

farliga projektiler,
4) namnet på den vapenansvariga i sam-

manslutningen eller stiftelsen.
Sammanslutningar och stiftelser skall till

ansökan foga bolagsordning, stadgar eller
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annan skriftlig utredning om syftet med
verksamheten. Polisinrättningen kan kräva att
sökanden lägger fram även andra utredningar
som gäller förutsättningarna för meddelande
av tillstånd.

56 §

Tillståndsbevis över skjutförnödenhetstill-
stånd

I ett tillståndsbevis som gäller skjutförnö-
denhetstillstånd skall anges
1) tillståndshavarens namn och födelsetid

eller företags- och organisationsnummer,
— — — — — — — — — — — — —
3) de uppgifter som avses i 55 § 1 mom.

3 och 4 punkten,
— — — — — — — — — — — — —

57 §

Ansökan om samtycke

Samtycke skall sökas skriftligen. I ansökan
skall anges
1) sökandens namn, adress, födelsetid och

födelseort samt passets eller identitetsbevisets
nummer och utfärdare,
2) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom.

3 och 4 punkten,
3) antal, slag och maximal koncentration

för gassprayer,
4) slag och kaliber för patroner och särskilt

farliga projektiler.

58 §

Intyg över samtycke

I ett intyg över samtycke skall anges
1) namn, adress, födelseort och födelsetid

för samtyckets innehavare samt passets eller
identitetsbevisets nummer och utfärdare,
2) samtyckets giltighetstid,
3) de uppgifter som avses i 43 § 1 mom.

3 och 4 punkten,
4) antal, slag och maximal koncentration

för gassprayer,
5) slag och kaliber för patroner och särskilt

farliga projektiler,
6) eventuella villkor för samtycket.

63 §

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt
farliga projektiler som förklarats förverkade

till staten och övergått i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och sär-
skilt farliga projektiler som har förklarats
förverkade till staten och övergått i statens
ägo med stöd av skjutvapenlagen skall sändas
till Polisens teknikcentral. En vapendel av
ringa värde, en gasspray samt en ringa mängd
patroner och särskilt farliga projektiler får
dock förstöras på ett tryggt sätt på order från
en polisman som hör till polisbefälet.

64 §

Duplettexemplar av tillståndsbevis och intyg

Om ett tillståndsbevis över ett vapenhan-
terings-, innehavs- eller parallelltillstånd, till-
stånd för gassprayer eller skjutförnödenhets-
tillstånd eller ett intyg över godkännande som
vapenansvarig som har meddelats med stöd
av skjutvapenlagen har förkommit, förstörts
eller stulits eller om i tillståndsbeviset eller
intyget antecknade uppgifter om innehavaren
har ändrats, får innehavaren på begäran ett
duplettexemplar av tillståndsbeviset eller in-
tyget. Ett duplettexemplar kan ges även när en
sammanslutning eller en stiftelse byter vapen-
ansvarig. Duplettexemplaret skall sökas hos
polisinrättningen i innehavarens hemkommun
eller på innehavarens hemort eller, om inne-
havaren inte har hemkommun eller hemort i
Finland eller om det är fråga om ett intyg över
godkännande som vapenansvarig, hos den
polisinrättning som har meddelat tillståndsbe-
viset eller intyget.

65 a §

Skjutvapennämnden

I den skjutvapennämnd som avses i 117 a
§ skjutvapenlagen ingår en ordförande, en
sekreterare och 9 andra medlemmar. Inrikes-
ministeriet förordnar ordföranden och sekre-
teraren samt utnämner övriga medlemmar för
två år i sänder. Till ordförande och sekreterare
förordnas tjänstemän som tjänstgör inom
inrikesministeriets förvaltningsområde.
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I nämnden skall ingå representanter för
häradenas polisinrättningar, försvarsmakten,
utrikesministeriet, Krigsmuseet, idrottarna i
reserven, näringsidkarna i vapenbranschen,
jägarna, sportskyttarna och vapensamlarna.
Om en medlem i nämnden avgår under
mandatperioden, förordnar eller utnämner
ministeriet en ny medlem för den återstående
mandatperioden.

Nämnden sammanträder på kallelse av
ordföranden. Nämnden kan även arbeta i
sektioner och vid behov höra sakkunniga.
Angående nämnden gäller i övrigt vad som
föreskrivs om statliga kommittéer.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2002.

Helsingfors den 7 februari 2002

Inrikesminister Ville Itälä

Lagstiftningsråd Pertti Normia
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Statsrådets förordning

Nr 102

om ändring av förordningen om polisens personregister 3 §

Given i Helsingfors den 7 februari 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,
ändras i förordningen den 15 september 1995 om polisens personregister (1116/1995) 3 §

det inledande stycket, sådant det lyder i förordningen 1144/1998 och 2 punkten, sådan den
lyder i förordningen 146/1998, som följer:

3 §

Datasystemet för förvaltningsärenden

I databasen inom det datasystem för för-
valtningsärenden som avses i 1 b § lagen om
polisens personregister och i datasystemets
separata delregister får information som be-
hövs för skötseln av de uppgifter som anges
i 1 § 3 mom. polislagen registreras enligt
följande:
— — — — — — — — — — — — —
2) för skötseln av uppgifter som anges i

113 § skjutvapenlagen (1/1998) uppgifter om
tillstånd som har meddelats, förfallit och
återkallats, förhandssamtycke, samtycke, eu-
ropeiskt skjutvapenpass och godkännande
som ansvarsperson, vapenansvarig och va-
pensamlare samt ansökan som gäller dessa,
uppgifter om ansökningar som har avslagits
och om anmälan om förvärvade vapendelar,
uppgifter om hinder och varning, uppgifter

om anmärkningar gällande vapen- och till-
ståndsärenden samt godkännande, uppgifter
om överlåtelse och omhändertagande av
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt
farliga projektiler samt uppgifter i anslutning
till övervakningen av näringstillstånd i va-
penbranschen om de kontroller som polisen
utför hos vapenhandlare. Om den som ansö-
ker om tillstånd, godkännande eller förhands-
samtycke är en sammanslutning eller en
stiftelse, registreras sammanslutningens eller
stiftelsens namn, företags- och organisations-
nummer, språk, hemort och postadress samt
ansvarspersonens och den vapenansvariges
namn och personbeteckning (vapentill-
ståndsregister).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2002.

Helsingfors den 7 februari 2002

Inrikesminister Ville Itälä

Lagstiftningsråd Pertti Normia

300



Statsrådets förordning

Nr 103

om ändring av 5 och 6 § statsrådets förordning om miljöministeriet

Given i Helsingfors den 7 februari 2002

I enlighet med statsrådets beslut, som fattats på föredragning från miljöministeriet,
ändras 5 § och 6 § 2 mom. statsrådets förordning av den 16 mars 2001 om miljöministeriet

(295/2000) som följer:

5 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är:
1) för kanslichefen, överdirektörerna och

tjänstemän som är chefer för fristående
enheter högre högskoleexamen och förtro-
genhet med verksamheten inom förvaltnings-
området samt i praktiken visad ledarförmåga
och erfarenhet av ledarskap,
2) för regeringsråd juris kandidatexamen

samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsom-
råde och i praktiken visad ledarförmåga,
3) för regeringssekreterare juris kandidat-

examen och förtrogenhet med tjänstens upp-
giftsområde, samt
4) för lagstiftningsråd juris kandidatexa-

men och förtrogenhet med tjänstens uppgifts-
område och med lagberedning.

6 §

Besättande av tjänsterna

— — — — — — — — — — — — —
Överdirektörer, regeringsråd, byggnadsråd,

råd för internationella ärenden, miljöråd,
regionplaneringsråd, bostadsråd, regionför-
valtningsråd, lagstiftningsråd, direktörer, eko-
nomidirektörer, naturvårdsdirektörer, konsul-
tativa tjänstemän och regeringssekreterare
utnäms av statsrådet.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2002.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen kräver får vidtas innan förordningen
träder i kraft.

Helsingfors den 7 februari 2002

Miljöminister Satu Hassi

Lagstiftningsrådet Riitta Rönn
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Handels- och industriministeriets förordning

Nr 104

om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg
och äggprodukter

Given i Helsingfors den 6 februari 2002

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 §
livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §

Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs föl-
jande direktiv av Europeiska gemenskapernas
kommission:
1) kommissionens direktiv 2001/48/EG av

den 28 juni 2001 om ändring av bilagorna till
rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG
om fastställande av gränsvärden för bekämp-
ningsmedelsrester i och på spannmål samt
vissa produkter av vegetabiliskt ursprung,
inklusive frukt och grönsaker, och
2) kommissionens direktiv 2001/57/EG av

den 25 juli 2001 om ändring av bilagorna till
rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och
90/642/EEG om fastställande av gränsvärden
för bekämpningsmedelsrester i och på spann-
mål, livsmedel av animaliskt ursprung samt
vissa produkter av vegetabiliskt ursprung,
inklusive frukt och grönsaker.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28
februari 2002.

Helsingfors den 6 februari 2002

Minister Jari Vilén

Överinspektör Vesa Tuomaala

Kommissionens direktiv 2001/48/EG (32001L0048); EGT nr L 180, 3.7.2001, s. 26
Kommissionens direktiv 2001/57/EG (32001L0057); EGT nr L 208, 1.8.2001, s. 36
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Kommunikationsministeriets tillkännagivande

Nr 105

om sommartiden 2002

Utfärdat i Helsingfors den 13 februari 2002

Med anledning av statsrådets förordning den 30 augusti 2001 om sommartid (753/2001) har
kommunikationsministeriet med stöd av 6 § 2 mom. lagen den 25 februari 2000 om Finlands
författningssamling (188/2000) beslutat utfärda följande tillkännagivande:

I Finland sker övergången till sommartid
2002 söndagen den 31 mars klockan 03.00,
varvid klockan ställs en timme framåt. Som-

martiden 2002 upphör söndagen den 27
oktober klockan 04.00, varvid klockan ställs
en timme tillbaka.

Helsingfors den 13 februari 2002

Kommunikationsminister Kimmo Sasi

Regeringsråd Hannu Pennanen
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