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Statsrådets förordning

Nr 810

om ändring av 3 § förordningen om statsandelar till kommunerna

Given i Helsingfors den 26 september 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,
fogas till 3 § förordningen den 30 december 1996 om statsandelar till kommunerna
(1271/1996), sådan den lyder i förordning 1448/2001, ett nytt 2 mom., som följer:

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är
Reisjärvi och Virolahti kommuner berättigade
till fjärrortstillägg. Fjärrortstalet är i Reisjärvi
kommun 0,75 och i Virolahti kommun 0,50.

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2003. Förordningen tillämpas första
gången när kommunal allmän statsandel
beviljas för 2003.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 september 2002

Region- och kommunminister Martti Korhonen

Regeringsråd Arto Sulonen
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Statsrådets förordning

Nr 811

om ett försök inom studentexamen

Given i Helsingfors den 26 september 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
föreskrivs med stöd av 18 § 4 mom. gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998), sådant
det lyder i lag 478/2002:

1 §

Försökets syfte och försökstiden

För utvecklande av studentexamen verk-
ställs den i försökssyfte enligt denna förord-
ning åren 2003—2007 på ett annat sätt än vad
som föreskrivs i 18 § 1 mom. gymnasielagen.

2 §

Examens innehåll under försöket

Som obligatoriska prov i examen skall
examinanderna avlägga provet i modersmål
och litteratur och enligt eget val tre prov av
en grupp som består av provet i det andra
inhemska språket, provet i ett främmande
språk, provet i matematik och provet i
realämnena.
På examen och de prov som den omfattar
tillämpas i övrigt vad som bestäms i 18 §
gymnasielagen och med stöd av den.

3 §

Gymnasier som omfattas av försöket

Examen enligt denna förordning kan av-
läggas i följande gymnasier och vuxengym-
nasier, vilka utbildningsanordnarna föreslagit
för medverkan i försöket:

Utbildningsanordnare
efter län:

Gymnasium:

Södra Finlands län

Esbo stad

Helsingfors stad

Iitti kommun
Itä-Suomen suomalais-
venäläisen koulun
säätiö
Kotka stad
Lahtis stad
Staten

Vanda stad

Espoon yhteislyseon
lukio
Etelä-Kaarelan lukio
Gymnasiet Svenska nor-
mallyceum
Ressun lukio
Iitin lukio
Itä-Suomen suomalais-
venäläinen koulu

Kotkan lyseon lukio
Kannaksen lukio
Helsingin normaali-
lyseon lukio
Helsingin II normaali-
koulu
Helsinge gymnasium
Tikkurilan lukio

Västra Finlands län

Evijärvi kommun
Jyväskylä stad
Jyväskylä landskommun
Kangasala kommun
Lundo kommun
Björneborgs stad
Raumo stad

Seinäjoki stad
Tammerfors stad
Åbo stad
Staten

Evijärven lukio
Jyväskylän Lyseon lukio
Palokan lukio
Kangasalan lukio
Liedon lukio
Länsi-Porin lukio
Raumanmeren lukio
Uotilanrinteen lukio
Seinäjoen lukio
Sammon lukio
Katedralskolan i Åbo
Jyväskylän normaali-
koulun lukio
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Tampereen normaali-
koulun lukio
Turun normaalikoulu

Östra Finlands län

Ilomants kommun
Iidensalmi stad
Joensuu stad

Karttula kommun
Kerimäki kommun
St. Michels stad
Outokumpu stad
Nyslotts stad

Staten

Varkaus stad

Ilomantsin lukio
Iisalmen aikuislukio
Joensuun yhteiskoulun
lukio
Karttulan lukio
Kerimäen lukio
Mikkelin lyseon lukio
Outokummun lukio
Savonlinnan lyseon
lukio
Joensuun normaali-
koulun lukio
Varkauden lukio

Uleåborgs län

Hyrynsalmi kommun
Kuusamo stad
Uleåborgs stad

Reisjärvi kommun
Sotkamo kommun
Suomussalmi kommun
Taivalkoski kommun
Staten

Hyrynsalmen lukio
Kuusamon lukio
Oulun aikuislukio
Pateniemen lukio
Reisjärven lukio
Sotkamon lukio
Suomussalmen lukio
Taivalkosken lukio
Oulun normaalikoulun
lukio

Lapplands län

Enare kommun
Kemi stad

Kolari kommun
Muonio kommun
Ranua kommun
Rovaniemi stad
Rovaniemi lands-
kommun

Ivalon lukio
Kemin lyseon lukio
Kemin aikuislukio
Kolarin lukio
Muonion lukio
Ranuan lukio
Korkalovaaran lukio
Muurolan lukio

Salla kommun
Sodankylä kommun
Torneå stad

Sallan lukio
Sodankylän lukio
Putaan lukio

Åland

Ålands-
landskapsstyrelse

Ålands lyceum

4 §

Examen som inte är slutförd vid ingången
eller utgången av försöksperioden

En examinand kan avlägga examen enligt
denna förordning oberoende av när exami-
nanden avlade det första provet för examen.
Om examen inte är slutförd vid utgången

av 2007 skall examinanden avlägga examen
i enlighet med vad som föreskrivs i 18 § 1
mom. gymnasielagen. Ett prov som ingår i en
examen enligt denna förordning får dock tas
om enligt 16 § studentexamensförordningen
(1000/1994) även efter år 2007.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
november 2002.
Åtgärder som verkställigheten av denna

förordning förutsätter får vidtas innan för-
ordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 september 2002

Undervisningsminister Maija Rask

Undervisningsråd Raija Meriläinen
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Statsrådets förordning

Nr 812

om ändring av 39 § förordningen om besiktning av fordon

Given i Helsingfors den 26 september 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) 39 §,
sådan den lyder i förordning 988/2001, som följer:

39 §

Anteckning om besiktning, kontrollkort och
besiktningsintyg

1. En anteckning om utförd besiktning görs
i registerutdraget. Vid behov bestäms om
avhjälpande av brister. Godkännande eller
eventuellt körförbud anmäls till fordonsre-
gistret.
2. Över besiktningen av ett fordon skall
uppgöras ett kontrollkort, där åtminstone
antecknas de komponenter, indelade enligt
huvudgrupper, som enligt bilaga II till det i
34 § 3 mom. nämnda direktivet skall kon-
trolleras samt eventuella fel och brister i
komponenterna. På kontrollkortet antecknas
också om fordonet har godkänts eller under-
känts i besiktningen eller om besiktningen har
avbrutits. På kortet antecknas dessutom upp-
gifter som Fordonsförvaltningscentralen fö-
reskriver särskilt. Ett dubblettexemplar av

kontrollkortet eller ett kontrollkort som anger
besiktningens innehåll ges till den som
företett fordonet för besiktning.
3. Ägaren eller innehavaren av en buss eller

en lastbil vars totalmassa överstiger 3,5 ton
(kategori M2-, M3-, N2- och N3), eller den
som företett ett sådant fordon till besiktning,
ges på begäran ett internationellt besiktnings-
intyg enligt bilaga 2 till överenskommelsen
om antagande av enhetliga villkor för perio-
disk besiktning av hjulförsedda fordon samt
om ömsesidigt erkännande av sådana besikt-
ningar (FördrS 35/2001). Det åligger även
Fordonsförvaltningscentralen eller något an-
nat besiktningsställe än det besiktningsställe
som utfört besiktningen av fordonet att
utfärda ett sådant intyg.

Denna förordning träder i kraft den 15
oktober 2002.

Helsingfors den 26 september 2002

Kommunikationsminister Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef Reino Lampinen
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Inrikesministeriets förordning

Nr 813

om ändring av inrikesministeriets arbetsordning

Given i Helsingfors den 24 september 2002

I enlighet med inrikesministeriets beslut
upphävs i inrikesministeriets arbetsordning av den 12 juni 2000 (580/2000) 26 §,
ändras 5 § 2 mom., 6 a § 2 mom., 11 § 2 mom. och 12 § 3 mom.,
sådana de lyder i förordning 339/2002 samt
fogas till arbetsordningen en ny 21 a § som följer:

5 §

Ledningsgruppen för säkerhetsärenden

— — — — — — — — — — — — —
Till ledningsgruppen hör inrikesministern
som ordförande, kanslichefen som vice ord-
förande samt avdelningscheferna för polis-,
räddnings- och utlänningsavdelningen, chefen
för gränsbevakningsväsendet, chefen för mi-
nisteriets grupp för internationella säkerhets-
frågor samt cheferna för centralkriminalpoli-
sen och skyddspolisen som medlemmar.
Sekreteraren för ledningsgruppen utses av
ordföranden. Ministeriets informationsdirek-
tör har rätt att närvara vid ledningsgruppens
möten. I ledningsgruppens möten kan vid
behov delta också andra personer som ord-
föranden utser.

6 a §

Samarbetsgruppen för projektet myndighets-
radionätet

— — — — — — — — — — — — —
Till samarbetsgruppen hör avdelningsche-
fen för avdelningen för region- och förvalt-
ningsutveckling som ordförande, polisavdel-
ningens avdelningschef som vice ordförande
samt räddningsavdelningens avdelningschef,

chefen för gränsbevakningsväsendet samt
representanter för försvarsministeriet, kom-
munikationsministeriet, social- och hälso-
vårdsministeriet och Finlands kommunför-
bund som medlemmar. Gruppens sekreterare
är projektchefen för projektet myndighetsra-
dionätet.

11 §

Ministeriets avdelningar och fristående en-
heter

— — — — — — — — — — — — —
Vid ministeriet finns dessutom utanför

indelningen av avdelningar direkt under-
ställda kanslichefen ministeriets ekonomien-
het, en enhet för intern granskning, ministe-
riets informationsenhet samt ministeriets
grupp för internationella säkerhetsfrågor.

12 §

Uppgifter för avdelningen för region- och
förvaltningsutveckling

— — — — — — — — — — — — —
Kanslichefen leder avdelningen och bistås

av denna vid utvecklandet av ministeriets
författningsberedning.
— — — — — — — — — — — — —
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21 a §

Ministeriets grupp för internationella säker-
hetsfrågor

Ministeriets grupp för internationella sä-
kerhetsfrågor, som bistår kanslichefen, sam-
ordnar det internationella samarbete som
ankommer på ministeriet inom polis-, rädd-
nings-, utlännings- och gränsbevakningsav-

delningens ansvarsområde, ärenden som skall
behandlas av Europeiska unionen samt ären-
den med anknytning till civil krishantering.

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

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 september 2002

Inrikesminister Ville Itälä

Kanslichef Kari Häkämies
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 814

om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens
produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 25 september 2002

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
fogas till social- och hälsovårdsministeriets förordning den 20 december 2001 om social-
och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (1440/2001) nya 4 a och
4 b § samt bilaga 4 som följer:

4 a §

Tillämplig tobakslagstiftning

I denna förordning avses med tobakslagen
den lag om åtgärder för inskränkande av
tobaksrökning som gavs den 13 augusti 1976
(693/1976) jämte ändringar.

4 b §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
enligt tobakslagen

Produkttillsynscentralen uppbär de fasta

avgifter som anges i bilaga 4 för följande
prestationer enligt tobakslagen:
1) godkännande av provningslaboratorium

för tobaksprodukter; och
2) ändring av beslut.

Denna förordning träder i kraft den 1
oktober 2002 och gäller till den 31 december
2004.
Denna förordning tillämpas också på beslut

som fattas utgående från en ansökan som har
gjorts innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 september 2002

Omsorgsminister Eva Biaudet

Regeringssekreterare Liisa Katajamäki
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BILAGA 4

FASTA AVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV 25 § TOBAKSLAGEN

1. Beslut om godkännande av provningslaboratorium

Av ett laboratorium, som i enlighet med 6 a § tobakslagen hos Produkttillsynscentralen ansöker
om att godkännas som provningslaboratorium för halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid
som en cigarett innehåller eller som uppstår vid rökning därav, uppbärs i avgift 170 euro.

2. Ändring av beslut

Av ett laboratorium uppbärs för behandling av ett ärende som gäller ändring av ett existerande
godkännande i avgift 84 euro.

3. Avslag på och återtagande av en ansökan

För avslag på en ansökan uppbärs samma avgift som för ett godkännande beslut.

Om en ansökan som har tillställts Produkttillsynscentralen återtas eller på annat sätt blir upplöst
innan ärendet har slutbehandlats, uppbärs i handläggningsavgift hälften av det belopp som
annars skulle ha debiterats sökanden.
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 815

om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-
nisteriets beslut om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling

av djur

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 2002

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om
Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat
giltighets-
tid

JSM:s förordning om ändring av jord- och
skogsbruksministeriets beslut om använd-
ning, överlåtelse och förskrivning av läke-
medel för behandling av djur . . . . . . . . . . . . . 16/VLA/2002 18.9.2002

2.10.2002—
31.12.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller
veterinärvesendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för
livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Helsingfors den 23 september 2002

Regeringsråd Kristiina Pajala

Äldre regeringssekreterare Ritva Ruuskanen
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Skattestyrelsens beslut

Nr 816

om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen

Utfärdat i Helsingfors den 17 september 2002

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18
december 1995, sådan den lyder i lagen 637/1997, bestämt:

1 §
Skattestyrelsens beslut om Koncernskatte-
centralens behörighet och om vilka skattskyl-
diga som beskattas av Koncernskattecentralen
den 20 september 1999 (975/1999) jämte
ändringar tillämpas även på beskattningen av
de skattskyldiga som nämnts i bilagan till
detta beslut, dock enligt nedanstående be-
stämmelser.

2 §
Vid beskattningen av de skattskyldiga som
skall överföras till Koncernskattecentralen för
beskattning tillämpas beslutet (975/1999) en-
ligt följande:
1. på uppgifter som hör till skatteverket
enligt lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) eller som ålagts skatteverket med
stöd av nämnda lag samt på uppgifter som
med stöd av lagen om skogsvårdsföreningar
(534/1998) hänför sig till fastställandet av
skogsvårdsavgift tillämpas beslutet för första
gången på en räkenskapsperiod som går ut
den 1 oktober 2002 eller senare, dock så att
beträffande skattegranskningen som avses i
14 § lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) är Koncernskattecentralen behö-
rig enligt det ovan nämnda beslutets 1 § från
och med ikraftträdandet av detta beslut;
2. på uppgifter som hör till skatteverket
enligt lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996), lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift (366/1963) och lagen om be-
skattning av begränsat skattskyldig

(627/1978) eller som ålagts skatteverket med
stöd av nämnda lagar tillämpas beslutet så att
Koncernskattecentralen är, vad gäller åliggan-
den med anknytning till förskottsuppbörden,
för första gången behörig att handlägga
uppgifter som hör samman med förskott vilka
tillgodoräknas vid beskattningen för ovan i
punkt 1 nämnda skatteår samt att handlägga
uppgifter som hör till betalningsövervakning-
en i samma omfattning som om den skatt-
skyldiges hemkommun hade under kalender-
året 2002 överförts från ett skatteverk till ett
annat på det sätt som anges i 30 § lagen om
förskottsuppbörd;
3. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt lagen om källskatt på ränteinkomst
(1341/1990) eller som ålagts skatteverket med
stöd av denna lag tillämpas beslutet med
beaktande av vad som ovan i 2 punkten
bestämts om betalningsövervakning;
4. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) och
lagen om skatt på vissa försäkringspremier
(664/1966) eller som ålagts skatteverket med
stöd av dessa lagar tillämpas beslutet i den
omfattning som om den skattskyldiges hem-
kommun under kalenderåret 2002 ändrats
från ett skatteverk till ett annat på det sätt som
anges i 158 § mervärdesskattelagen;
5. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt inkomstskattelagen (1535/1992), lagen
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet (360/1968) och lagen om skattelätt-
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nader för sjöfarten (433/1981) eller som
ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar
tillämpas beslutet vid beskattningen för de
skatteår som nämns i 1 punkten, och
6. på de i 1 § 2 mom. 1 punkten angivna
uppgifterna som angår skatteuppbörd tilläm-
pas beslutet för de skatters och betalningars
del som enligt det ovan nämnda beslutet faller
under Koncernskattecentralens behörighet.

3 §
Vid beskattningen av de skattskyldiga som
skall överföras för beskattning till ett skatte-
verk som avgörs enligt hemorten tillämpas
beslutet (975/1999) enligt följande:
1. på uppgifter som hör till skatteverket
enligt lagen om beskattningsförfarande
(1558/1995) eller som ålagts skatteverket med
stöd av nämnda lag samt på uppgifter som
med stöd av lagen om skogsvårdsföreningar
(534/1998) hänför sig till fastställandet av
skogsvårdsavgift tillämpas beslutet för sista
gången på en räkenskapsperiod som går ut
senast 31.12.2002, dock så att beträffande
skattegranskningen som avses i 14 § lagen om
beskattningsförfarande (1558/1995) är Kon-
cernskattecentralen behörig till och med
ikraftträdandet av detta beslut;
2. på uppgifter som hör till skatteverket
enligt lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996), lagen om arbetsgivares social-
skyddsavgift (366/1963) och lagen om be-
skattning av begränsat skattskyldig eller som
ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar
tillämpas beslutet så att Koncernskattecen-
tralen är, vad gäller åligganden med anknyt-
ning till förskottsuppbörden, för sista gången
behörig att handlägga uppgifter som hör
samman med förskott vilka tillgodoräknas vid
beskattningen för ovan i punkt 1 nämnda

skatteår samt att handlägga uppgifter som hör
till betalningsövervakningen i samma omfatt-
ning som om den skattskyldiges hemkommun
hade under kalenderåret 2002 överförts från
ett skatteverk till ett annat på det sätt som
anges i 30 § lagen om förskottsuppbörd;
3. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt lagen om källskatt på ränteinkomst
(1341/1990) eller som ålagts skatteverket med
stöd av denna lag tillämpas beslutet med
beaktande av vad som ovan i 2 punkten
bestämts om betalningsövervakning;
4. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt mervärdesskattelagen (1501/1993) och
lagen om skatt på vissa försäkringspremier
(664/1966) eller som ålagts skatteverket med
stöd av dessa lagar tillämpas beslutet i den
omfattning som om den skattskyldiges hem-
kommun under kalenderåret 2002 ändrats
från ett skatteverk till ett annat på det sätt som
anges i 158 § mervärdesskattelagen;
5. på uppgifter som hör till skatteverket

enligt inkomstskattelagen (1535/1992), lagen
om beskattning av inkomst av näringsverk-
samhet (360/1968) och lagen om skattelätt-
nader för sjöfarten (433/1981) eller som
ålagts skatteverket med stöd av nämnda lagar
tillämpas beslutet vid beskattningen för de
skatteår som nämns i 1 punkten, och
6. på de i 1 § 2 mom. 1 punkten angivna

uppgifterna som angår skatteuppbörd tilläm-
pas beslutet för de skatters och betalningars
del som enligt nämnda beslut faller under
Koncernskattecentralens behörighet.

4 §
Detta beslut träder i kraft den 1 november

2002. Åtgärder som verkställigheten av detta
beslut förutsätter får vidtas innan beslutet
träder i kraft.

Helsingfors den 17 september 2002

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Sami Koskinen
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