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L a g

Nr 661

om ändring av 18 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården

(733/1992) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1187/2002, som följer:

18 §

Bibehållande av kostnadsfördelningen

Kostnaderna för den kommunala social-
och hälsovården fördelas mellan kommuner-
na och staten så att kommunernas andel av de
kostnader som bestäms enligt denna lag är
71,94 procent och statens andel 28,06 pro-
cent. Om det enligt 3 § 2 punkten statsan-
delslagen har beslutats att den årliga föränd-
ringen i kostnadsnivån under vissa år skall
beaktas med mindre än det fulla beloppet,

skall detta vid kostnadsfördelningen mellan
staten och kommunerna beaktas så att statens
andel minskar så att den motsvarar den
nedsatta justeringen av kostnadsnivån för åren
i fråga.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 september
2003.

Lagen tillämpas på den statsandel som
fastställs från och med ingången av 2003.
Utan hinder av vad som bestäms i 17 § 1
mom. lagen om statsandelar till kommunerna

RP 20/2003
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RSv 16/2003
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och i 32 § 1 mom. 3 punkten i denna lag
betalas skillnaden mellan de förhöjda månat-
liga posterna och de månatliga poster av
statsandelen för 2003 som betalats redan före
lagens ikraftträdande retroaktivt till kom-

munerna i lika stora poster i samband med de
månatliga poster av statsandelen som återstår
2003 och som bestäms på de grunder som
anges i denna lag.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Hannes Manninen
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Statsrådets förordning

Nr 662

om ändring av 21 och 33 § reglementet för statsrådet

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,
ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 21 § 6 punkten samt 33 §

2 mom. som följer:

21 §

Handels- och industriministeriets
ansvarsområde

Till handels- och industriministeriets an-
svarsområde hör:
— — — — — — — — — — — — —

6) företagens internationalisering,
— — — — — — — — — — — — —

33 §

Uppskjutande av behandlingen

— — — — — — — — — — — — —
Varje statsrådsmedlem får i samma ärende

utnyttja rätten enligt 1 mom. endast en gång.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 7 juli
2003.

Helsingfors den 3 juli 2003

Statsminister Matti Vanhanen

Regeringsråd Seija Salo
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Statsrådets förordning

Nr 663

om ändring av 1 § statsrådets förordning om utrikesministeriet

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,
ändras i statsrådets förordning den 15 maj 2003 om utrikesministeriet (349/2003) 1 § som

följer:

1 §

Ministeriets uppgifter

Till utrikesministeriets uppgifter hör
1) beredning och verkställande av utrikes-

och säkerhetspolitiken,
2) meddelanden till andra stater och inter-

nationella organisationer om utrikespolitiskt
betydelsefulla ställningstaganden,

3) fredsbevarande verksamhet, militär och
civil krishantering till de delar dessa hör till
området för utrikes- och säkerhetspolitiken,

4) uppgifter som hänför sig till multilateral
vapenkontroll och nedrustning,

5) internationella människorättsfrågor,
6) beredning och verkställande av Euro-

peiska gemenskapens handelspolitik samt
övriga handelspolitiska frågor,

7) internationella handelsekonomiska rela-
tioner, myndighetstjänster utomlands för
främjande av export och investeringar samt
internationellt samarbete när det gäller ex-
portkontroll och exportkontroll av produkter
med dubbel användning,

8) frågor som gäller tillträde till markna-
den, handelshinder, importskydd och anti-
dumpning,

9) beredning och verkställande av bi-
ståndspolitiken och utvecklingssamarbetet,

10) frågor som gäller Internationella ut-
vecklingsfonden och utvecklingsfrågor i
Världsbanksgruppen samt afrikanska, asia-
tiska och latinamerikanska utvecklingsbank-

grupper, Nordiska utvecklingsfonden och
Internationella jordbruksutvecklingsfonden
samt delvis frågor som gäller Internationella
återuppbyggnads- och utvecklingsbanken,

11) frågor som gäller humanitärt bistånd,
12) närområdessamarbete,
13) samordning av det nordiska samarbetet,
14) ärenden som gäller beredning och

verkställande av fördrag och andra interna-
tionella förpliktelser inom ministeriets an-
svarsområde och i frågor som inte hör till
något annat ministeriums ansvarsområde
samt utvecklande av den lagberedning som
gäller ikraftsättande av fördrag,

15) ärenden som gäller registrering och
deponering av fördrag samt övriga uppgifter
som grundar sig på traktaträtten,

16) utvecklande av folkrätten och övriga
folkrättsliga frågor,

17) bevakning av finländares intressen och
rättigheter utomlands, konsulära tjänster vid
beskickningar i utlandet samt styrning av
beskickningarna när det gäller andra myn-
dighetsuppgifter,

18) diplomat- och tjänstepass,
19) företrädande av Finland i internatio-

nella rättskipnings- och undersökningsorgan
samt övriga ärenden som gäller sådana organ,

20) företrädande av Finland i Europeiska
gemenskapernas domstolar och i överträdel-
seförfarandet gällande Finland i dess egen-
skap av medlem i Europeiska unionen,
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21) finska diplomatiska beskickningar och
konsulära beskickningar i främmande stater,
representationer vid internationella organisa-
tioner och sammanslutningar samt övrig
utrikesrepresentation,

22) ärenden som gäller internationella
organisationer, institutioner och andra sam-
manslutningar, vilka inte hör till något annat
ministeriums ansvarsområde,

23) besök på statsöverhuvuds-, statsminis-
ter- och utrikesministernivå, ärenden som
gäller det internationella protokollet samt
statliga högtidligheter,

24) främmande staters diplomatiska och

konsulära representation samt internationella
organisationers representation i Finland och

25) internationella medie- och kulturrela-
tioner inom ministeriets verksamhetsområde
samt främjande av kännedomen om Finland.

Till utrikesministeriets uppgifter hör dess-
utom beredning av ärenden som gäller Fon-
den för industriellt samarbete Ab.

Denna förordning träder i kraft den 7 juli
2003.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Ari Rouhe
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Utrikesministeriets förordning

Nr 664

om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

I enlighet med utrikesministeriets beslut
ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 28 mars 2003 (286/2003) 18 och 30 §,

samt
fogas till arbetsordningen en ny 82 a § och före den en mellanrubrik som följer:

18 §

Handelspolitiska avdelningens organisation

Vid handelspolitiska avdelningen finns
följande enheter:

1) EG:s gemensamma handelspolitik,
2) OECD- och investeringsskyddsfrågor

och särskilda ekonomiska relationer,
3) tillträde till marknaden, och
4) exportövervakning.

30 §

Handelspolitiska avdelningens uppgifter

Till handelspolitiska avdelningens upp-
gifter hör följande ärenden:

1) Europeiska gemenskapens handelspoli-
tik,

2) frågor som gäller tillträde till markna-
den, handelshinder, importskydd och anti-
dumpning,

3) ärenden som gäller Världshandelsorga-
nisationen (WTO),

4) ärenden som gäller Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD) samt övriga ärenden som gäller
organisationer och institutioner på det eko-
nomiska området till den del ärendena inte
hör till någon annan avdelnings uppgifter,

5) beredning, utvärdering och samordning
av en allmän politik för främjande av export
från Finland och internationalisering av fö-
retag,

6) exportövervakning av produkter med
dubbel användning och tillståndsärenden
samt samordning av frågor som gäller ex-
portövervakningen,

7) främjande och skydd av finska inve-
steringar,

8) internationella överenskommelser på det
handelspolitiska området och författnings-
beredning när det gäller ärenden som hör till
avdelningens uppgifter, samt

9) övriga ärenden som gäller Finlands
handelsrelationer och ekonomiska relationer
med främmande stater till den del de inte hör
till någon annan avdelnings uppgifter.

Reglering av handeln med utlandet

82 a §

Beslutanderätten i fråga om exportövervak-
ningen av produkter med dubbel användning

Tillståndsärenden som gäller exporten av
produkter med dubbel användning avgörs av
chefen för exportövervakningsenheten.

Denna förordning träder i kraft den 7 juli
2003.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Statsminister Matti Vanhanen

Lagstiftningsråd Ari Rouhe
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Inrikesministeriets förordning

Nr 665

om kommunala pensioner

Given i Helsingfors den 24 juni 2003

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 61 § 3 mom. och 107 § 1
mom. lagen den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas bestämmelser
som kompletterar lagen om kommunala pen-
sioner (549/2003) när det gäller beräkning av
längden av anställning som berättigar till
pension och dagen då en anställning börjar i
vissa fall samt bestämmande av sista pen-
sionsanstalt som skall svara för utbetalning,
givande av beslutssammanställning och övrig
förvaltning i fråga om pensioner som hör till
olika pensionssystem.

2 §

Beräkning av anställningens längd

Vid beräkning av en anställnings längd i
dagar omfattar en kalendermånad 30 dagar.
Kalendermånadernas längder utjämnas så att
månadens sista dag och under skottår också
februari månads nästsista dag betraktas som
den 30:e dagen.

Anställningens längd i månader räknas ut
så att antalet dagar som beräknats enligt 1
mom. delas med 30. När den tjänstgöringstid
som berättigar till pension och pensionsbe-
loppet räknas ut beaktas härvid också ofull-
ständiga månader.

3 §

Dagen då anställningen börjar i vissa fall

Om månadens första dag är en söndag,
helgdag eller högtidsdag eller någon annan
ledig dag och en anställd som avses i 4 § 2
punkten lagen om kommunala pensioner
börjar arbeta månadens första vardag, anses
anställningen ha börjat den första dagen i
månaden.

4 §

Sista pensionsanstalt vid parallella
anställningar

Hade för en anställd före pensionsfallet
senast ordnats pensionsskydd samtidigt både
enligt lagen om kommunala pensioner och
enligt någon annan lag som avses i 103 § 1
mom. lagen om kommunala pensioner, är
sista pensionsanstalt enligt 103 § lagen om
kommunala pensioner den pensionsanstalt
som har ordnat pensionsskyddet för det
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller den
företagarverksamhet som först har börjat.

Har de arbetsavtals- och tjänsteförhållan-
den eller den företagarverksamhet som avses
i 1 mom. börjat samtidigt, är den kommunala
pensionsanstalten sista pensionsanstalt.
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Ansöker den anställde i ett fall som avses
i 1 mom. om både ålderspension och förtida
ålderspension från samma tidpunkt, är sista
pensionsanstalt enligt 103 § lagen om kom-
munala pensioner den pensionsanstalt som
har försäkrat det arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande eller den företagarverksamhet på
vars grund den anställde ansöker om sådan
ålderspension som inte är förtida.

5 §

Sista pensionsanstalt vid ansökan om
deltidspension och efter deltidspension

Vid ansökan om deltidspension är sista
pensionsanstalt den pensionsanstalt som har
ordnat pensionsskyddet i det arbetsavtals-
eller tjänsteförhållande eller den företagar-
verksamhet på vars grund deltidspensionen
bestäms.

Har deltidspension betalats samtidigt såväl
enligt lagen om kommunala pensioner som
enligt en annan i 103 § 1 mom. lagen om
kommunala pensioner avsedd pensionslag, är
när ny pension beviljas sista pensionsanstalt
den pensionsanstalt, av de pensionsanstalter
som betalat deltidspension, från vilken den
nya pensionen börjar tidigast. Börjar ny
pension samtidigt, är den kommunala pen-
sionsanstalten sista pensionsanstalt.

6 §

Sista pensionsanstalt vid ansökan om
familjepension

Vid ansökan om familjepension bestäms
sista pensionsanstalten på grundval av för-
månslåtarens arbetsavtals- eller tjänsteförhål-
lande eller företagarverksamhet i tillämpliga
delar enligt 103 § lagen om kommunala
pensioner och 4 § i denna förordning.

Har den kommunala pensionsanstalten,
statskontoret eller någon pensionsanstalt
inom den privata sektorn till förmånslåtaren
före hans eller hennes död betalat ålders-,
invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension
eller generationsväxlingspension, avträdel-
seersättning eller avträdelsestöd enligt 103 §
lagen om kommunala pensioner, skall denna
pensionsanstalt handlägga och avgöra också
ansökan om familjepension efter honom eller
henne och ha hand om de övriga uppgifter
som åligger sista pensionsanstalten.

7 §

Överföring av pensionsansökan till behörig
pensionsanstalt

Har pensionsansökan riktats till en annan
pensionsanstalt än den som är behörig enligt
103 § lagen om kommunala pensioner eller
enligt 4—6 § i denna förordning, skall ansö-
kan överföras till den pensionsanstalt som är
behörig. På samma sätt skall det förfaras, om
pensionsansökan har sänts till en sådan
pensionsanstalt, där det försäkrade arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållandet eller den för-
säkrade företagarverksamheten inte berättigar
till pension.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
augusti 2003. Förordningens 4—7 § tillämpas
på de pensioner, där pensionsansökan har
blivit anhängig den 1 januari 2004 eller
senare.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 juni 2003

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Regeringsråd Arto Sulonen
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Inrikesministeriets förordning

Nr 666

om ändring av 1 och 4 § inrikesministeriets förordning om utbildning för ansvariga
föreståndare och väktare vid bevakningsföretag

Given i Helsingfors den 25 juni 2003

I enlighet med inrikesministeriets beslut
ändras i inrikesministeriets förordning av den 6 september 2002 om utbildning för ansvariga

föreståndare och väktare vid bevakningsföretag (780/2002) 1 §, samt
fogas till 4 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

1 §

Utbildning av ansvarig föreståndare

Den utbildning för ansvariga föreståndare
som avses i 20 § 1 mom. lagen om privata
säkerhetstjänster (282/2002) består av en
undervisningshelhet som omfattar tre delar
inom den specialyrkesexamen för säkerhets-
vakter som avses i lagen om yrkesinriktad
vuxenutbildning (631/1998). För alla som
utbildas är grunderna för bevakningsföretags-
verksamheten och bevakningsarbetet samt de
delar som behandlar säkerhetslagstiftningen
eller delar som till innehållet motsvarar dessa
obligatoriska delar. Den som utbildas skall
dessutom enligt eget val som en tredje del
avlägga en annan del av specialyrkesexamen
för säkerhetsvakter.

4 §

Ordnande av utbildning för tillfälliga väktare
och väktare

Utbildning för tillfälliga väktare och väk-
tare kan ordnas av den med vilken examens-
kommissionen för säkerhetsbranschen har
ingått avtal om ordnande av fristående exa-
mina i anslutning till avläggandet av samtliga
delar inom yrkesexamen för väktare eller
grundexamen för säkerhetsvakter samt av den
för vilken undervisningsministeriet har bevil-
jat tillstånd att ordna grundexamensutbildning
inom säkerhetsbranschen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
augusti 2003.

Helsingfors den 25 juni 2003

Inrikesminister Kari Rajamäki

Chef för tillsynsenheten för säkerhetsbranschen Janne Kerkelä
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 667

om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för
ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som

bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Given i Helsingfors den 25 juni 2003

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om storheter

som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för
pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1105/2000)
1 punkten i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 240/2003, som följer:

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli

2003 och den tillämpas första gången på
pensionskassornas försäkringstekniska beräk-
ningar som görs för år 2003.

Helsingfors den 25 juni 2003

Omsorgsminister Liisa Hyssälä

Matematiker Pirjo Moilanen
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ÄNDRINGAR I GRUNDERNA FÖR ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT 12 § LAGEN 

OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE FÖR PENSIONSKASSORNA 



Nr 667 
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1 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA STORHETER 

 

 De försäkringstekniska storheterna i dessa grunder motsvarar de av social- och 

hälsovårdsministeriet för pensionsförsäkringsbolagen 16.10.1990 fastställda 

allmänna beräkningsgrunderna och de 3.2.1998 fastställda ändringarna i dessa. 

Härvid används följande värden på speciella konstanter:  

 

 Beräkningsränta  1.1.2003–30.6.2003  (b1)  =  0,0425 

   1.7.2003–31.12.2003 (b1)  =  0,0400 

 

 

Dödlighet 

 - ålderspension, 

   invalidpension som 

   beviljats som individuell 

   förtidspension och 

   arbetslöshetspension, män 
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 - ålderspension, 
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   beviljats som individuell 

   förtidspension och 

   arbetslöshetspension, kvinnor 
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         där v-x anger arbetstagarens födelseår. 
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 Arbetsoförmåga  (b3) =    1 

    (b4) =    1 

    (b5) =    1 

    (b6) =    1 

    (b7) =    1 

    (b8)  =   1 

 

 Förskjutningar i penningvärdet   

    1.1.2003–30.6.2003  (b15)  =  0,0125 

    1.7.2003–31.12.2003 (b15)  =  0,0100 

 

 Fondränta   i0  =  (b1) - (b15) 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 668

om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter

Given i Helsingfors den 30 juni 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 1 november 2001 om

lantmäteriverkets avgifter (959/2001) 3 § och bilagan till förordningen, sådana de lyder i
förordningen 319/2002, som följer:

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda
offentligrättsliga prestationer för vilka i en-
lighet med bilagan till denna förordning
uppbärs en fast avgift som bestäms på basis
av det genomsnittliga självkostnadsvärdet är

1) godkännande av baskartan för detalj-
plan,

2) ändring av en bys namn,
3) ändring av registerenhetens namn,
4) ändring av fastighetens art,
5) utfärdande av inlösningstillstånd enligt

5 § 2 mom. (476/1996) inlösningslagen,
6) beviljande av tillstånd som avses i 59 §

1 mom. (603/1977) inlösningslagen till för-
handsbesittningstagande som lämnas särskilt,

7) överföring av en särskild rättighet som
avses i 72 c § (476/1996) inlösningslagen och
en anteckning om överföringen i fastighets-
registret,

8) byte av sökande av inlösen vilket avses
i 76 § inlösningslagen (1433/2001), i de fall
då ansökan görs efter det att inlösningsför-
rättningen har avslutats men innan inlösning-
en är slutförd, samt

9) överlåtande av uppgifter ur köpeskil-
lingsregistret över fastigheter till myndigheter
med stöd av lag eller förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner för vilka bestäms en avgift enligt den
arbetstid som använts för producering av
prestationen är

Prestation Arbetstidens pris
euro/timme

1) ändring i byindelning-
en, 52,50 e

2) ändring av använd-
ningssyftet för en särskild
rättighet som avses i 72 d §
inlösningslagen (1433/2001)
och en anteckning om änd-
ringen i fastighetsregistret,
samt 63 e

3) givande av utlåtande
avsett i 91 h § markanvänd-
nings och bygglagen (222/
2003) 71 e

I de fall som avses i 2 mom. 2 punkten
uppbärs hos sökanden också de kopierings-
och postningskostnader som föranleds av det
att lantmäteribyrån delger områdets ägare och
rättsinnehavare det beslut genom vilket an-
vändningssyftet har ändrats.

Denna förordning träder i kraft den 1
augusti 2003. Ändringen av 9 punkten i
bilagan till denna förordning träder i kraft den
1 januari 2004.

Helsingfors den 30 juni 2003

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare Martti Niemelä
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Bilaga

LANTMÄTERIVERKETS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER MED FASTA
PRISER

1. Godkännande av baskartan för detaljplan

Godkännande av baskartan för detaljplan: grundavgift 670 euro ökad med 55 euro för
varje 10 ha eller del därav och med 100 euro för varje 200 ha eller del därav som överstiger
500 ha.
Godkännande av baskartan för stranddetaljplan: som ovan, men grundavgiften är 420 euro.
Godkännande av kompletteringskartläggning som baskarta: en avgift som fastställs på ovan
angivet sätt, minskad med 25 %.

2. Ändring av en bys namn

Ändring av en bys namn: 120 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig by vars namn ändras genom samma beslut: 34 euro.

3. Ändring av registerenhetens namn

Ändring av namn på en fastighet eller annan registerenhet: 67 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig registerenhet vars namn ändras genom samma beslut: 17 euro.

4. Ändring av fastighetens art

Ändring av fastighetens art: 67 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig fastighet vars art ändras genom samma beslut: 17 euro.

5. Utfärdande av inlösningstillstånd

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycke och utlåtanden enligt 8 § 1 mom.
inlösningslagen: 530 euro.
Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovannämnda samtycken och utlåtanden:
1176 euro.

6. Beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande som lämnas särskilt

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycken och utlåtanden enligt 8 § 1 mom.
inlösningslagen: 352 euro.
Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovan nämnda samtycken och utlåtanden:
938 euro.
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7. Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret

Överföring av särskild rättighet: 221 euro per beslut.
Anteckning om överföringen av särskild rättighet i fastighetsregistret: 44 euro per
nyttjanderättsenhet.

8. Byte av sökande av inlösen

Byte av sökande av inlösen: 100 euro.

9. Uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter

Överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter med stöd
av lag eller förordning: 0,57 euro per fastighetsöverlåtelse.
Därtill uppbärs kostnaderna för överlåtandet av uppgifterna.

2706

Nr 668

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

Nr 661—668, 2 ark

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2003 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN 1456-9663


