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L a g

Nr 1007

om ändring av 13 § i lagen om avträdelsepension

Given i Helsingfors den 9 december 2005

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 13 § 1 mom., sådant

det lyder i lag 366/1997, som följer:

13 §
Börjar avträdaren bedriva lantbruksproduk-

tion i större omfattning än vad som bestäms
i 6 a § 1 mom. eller i en förordning som har
utfärdats med stöd av det eller har de
förbindelser som nämns i 6 § 2 mom. inte
iakttagits, indras avträdelsepensionen räknat
från den tidpunkt då den verksamhet som
föranleder indragningen inleddes, eller då
försummelsen inträffade. Som försummelse
att iaktta en förbindelse betraktas härvid dock
inte

1) överlåtelse av mark för vilken avgivits
en försäljningsbegränsningsförbindelse rö-
rande skogsmark och impediment,

2) överlåtelse av beskogad mark för vilken
avgivits en beskogningsförbindelse eller en
försäljningsbegränsningsförbindelse för åker,

3) överlåtelse eller utarrendering av mark,

som omfattas av en förbindelse om nedlägg-
ning av lantbruksproduktion eller en försälj-
ningsbegränsningsförbindelse för åker, med
stöd av ett arrendeavtal som ingåtts för minst
fem år till en person som avses i 8 § 2 mom.
2 punkten, eller överlåtelse för användning
som sådant naturskyddsområde eller land-
skapsvårdsområde som avses i naturvårds-
lagen,

4) överlåtelse av äganderätten till ett sådant
odlingsbart åkerområde som omfattas av en
förbindelse om nedläggning av lantbrukspro-
duktion eller en försäljningsbegränsningsför-
bindelse för åker, om pensionstagaren förbe-
håller sig livstids besittningsrätt till det
åkerområde som överlåts och iakttar sin
förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten,

5) utarrendering av åker som tillskottsom-
råde på det sätt som avses i 6 § 2 mom. 2
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punkten eller 8 § 2 mom. 2 punkten under den
besittningstid som avses i 4 punkten i detta
moment,

6) samtycke till sådan avvittring och sådant
arvskifte enligt 3 kap. i ärvdabalken
(40/1965) där en brukningsenhet som är
föremål för avträdelse och som delvis eller
helt ingår i ett oskiftat dödsbo skiftas, om det
har förflutit minst 15 år sedan den delägare
som ännu får avträdelsepension ingått en

sådan förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3
punkten.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
Denna lag tillämpas på överlåtelser som

sker efter det att lagen har trätt i kraft. En
överlåtelse anses ha skett vid den tidpunkt då
överlåtelsehandlingen har undertecknats.

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja
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L a g

Nr 1008

om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Given i Helsingfors den 9 december 2005

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 15

kap. 1 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1240/2004, som följer:

15 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

1 §

Ikraftträdande

— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av 4 kap. 6 § 1 mom. i denna

lag kan, även om maximitiden har uppfyllts,
jämkad arbetslöshetsförmån beviljas en sådan
person som avses i 4 kap. 1 § 1 mom. 1—4
punkten fram till den 31 december 2007.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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L a g

Nr 1009

om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Given i Helsingfors den 9 december 2005

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12

kap. 3 § 3 mom. som följer:

12 kap.

Sökande av ändring

3 §

Arbetslöshetsnämnden

— — — — — — — — — — — — —
Statsrådet förordnar ordföranden och vice

ordförandena samt de övriga medlemmarna
och deras suppleanter för fem år i sänder.
Angående deras rätt att kvarstå i uppdraget
gäller i övrigt vad som bestäms om inneha-
vare av domartjänst. Av arbetsmarknadsmed-
lemmarna skall hälften förordnas på förslag
av arbetsgivarföreningarnas mest representa-
tiva centralorganisationer och hälften på
förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens
fackföreningars mest representativa central-
organisationer. Ordföranden, vice ordföran-
dena och de lagfarna medlemmarna samt
deras suppleanter skall ha avlagt examen som
medför behörighet för domartjänst och vara
väl förtrogna med utkomstskyddsfrågor. Lä-
karmedlemmarna och deras suppleanter skall
vara legitimerade, med försäkringsmedicin
förtrogna läkare. Nämnden kan i sin verk-

samhet vara indelad i sektioner. En sektion är
beslutför då ordföranden, en medlem som
förordnats på förslag av arbetsgivarförening-
arnas mest representativa centralorganisatio-
ner och en medlem som förordnats på förslag
av arbetstagarnas och tjänstemännens fack-
föreningars mest representativa centralorga-
nisationer samt en lagfaren medlem eller
läkarmedlem är närvarande. Plenum är be-
slutfört då ordföranden eller en vice ordfö-
rande och minst hälften av de övriga med-
lemmarna är närvarande. För att plenum skall
vara beslutfört krävs dessutom att minst en
medlem som förordnats på förslag av arbets-
givarföreningarnas mest representativa cen-
tralorganisationer och en medlem som för-
ordnats på förslag av arbetstagarnas och
tjänstemännens fackföreningars mest repre-
sentativa centralorganisationer är närvarande.
Sektionerna och plenum är emellertid beslut-
föra endast om sammanlagt högst hälften av
de närvarande medlemmarna är medlemmar
som förordnats på förslag av arbetsgivarföre-
ningarnas mest representativa centralorgani-
sationer och arbetstagarnas och tjänstemän-
nens fackföreningars mest representativa cen-
tralorganisationer. Vid behandlingen av ett
ärende vars avgörande på ett väsentligt sätt

RP 162/2005
ShUB 30/2005
RSv 165/2005

4612

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20050162


beror på medicinska synpunkter skall en
närvarande medlem vara läkare.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 1010

om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

Given i Helsingfors den 7 december 2005

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den
21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag
348/1994, 24 a § 2 mom. i lagen av den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning
(1099/1998), sådant det lyder i lag 1102/2002, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om
offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Fordons-
förvaltningscentralens avgiftsbelagda presta-
tioner och grunderna för avgifterna samt om
de fasta avgifter som tas ut för offentligrätts-
liga prestationer.

2 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta
avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer tar Fordonsför-
valtningscentralen ut en i bilagan till denna
förordning fastställd avgift enligt prestatio-
nens självkostnadsvärde:

1) typgodkännande av fordon, kompo-
nenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och
andra godkännanden än sådana som avses i 1
punkten,

3) prestationer i anslutning till handel med
samt installation och reparation av trafikför-
nödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregisteringsprestationer,
6) körkortsprestationer,
7) prestationer och beslut som hänför sig

till förarundervisningen och förarexamina,
8) prestationer och beslut som hänför sig

till utbildning för körtillstånd och körtillstånd
för transport av farliga ämnen samt presta-
tioner och beslut som hänför sig till säker-
hetsrådgivarexamen,

9) intyg,
10) prestationer som hänför sig till utbild-

ning för besiktningsverksamhet,
11) koncessioner för besiktning,
12) handlingar,
13) färdskrivarkort,
14) internationella transporttillstånd,
15) trafikföretagarprestationer.

3 §

Avgift för besiktningsverksamheten

Fordonsförvaltningscentralen tar ut av kon-
cessionshavarna en i 24 a § i lagen om
koncession för fordonsbesiktning
(1099/1998) avsedd avgift för besiktnings-
verksamheten för varje besiktning som utförts
månaden innan, till ett belopp av 1,11 euro.
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4 §

Offentligrättsliga prestationer med fasta av-
gifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer tar Fordonsför-
valtningscentralen ut en fast avgift som är
lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktnings-
verksamhet enligt koncession 200 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller
beslut av koncessionsinnehavare, den som
håller förarexamen eller den som håller
körtillståndsprov 42 euro,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav
som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtill-
stånd för personbil 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl, 17 euro,
5) förhandsavgörande enligt 48 § i fordons-

skattelagen (1281/2003) 90 euro,
6) förhandsavgörande enligt 19 § i bräns-

leavgiftslagen (1280/2003) 90 euro,
7) förhandsavgörande enligt 67 § i bilskat-

telagen (1482/1994) 90 euro,
8) undantag från ålderskravet gällande

körrätt eller yrkeskörtillstånd 50 euro.
För följande prestationer tar Fordonsför-

valtningscentralen ut en fast avgift som är
högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt regi-
streringstecken 1 000 euro,

2) provnummerintyg 300 euro,
3) beviljande av tillstånd till undantag i

fråga om största tillåtna mått och massor för
fordon som har registrerats eller tagits i bruk
i en stat som inte hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet 118 euro.

5 §

Andra avgiftsbelagda prestationer

Om avgiften för en prestation inte fastställs

med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999), tar
Fordonsförvaltningscentralen ut en avgift en-
ligt företagsekonomiska grunder för följande
prestationer:

1) utlämnande av uppgifter ur fordonstra-
fikregistret,

2) utbildning som inte hör till informa-
tionsverksamheten,

3) trycksaker som inte hör till informa-
tionsverksamheten,

4) undersöknings- och beställningstjänster
som grundar sig på uppdrag,

5) kopior och andra avskrifter,
6) avsändande av handlingar och annat

material om de kostnader detta medför inte
ingår i en avgift som tas ut för någon annan
prestation.

Fordonsförvaltningscentralen beslutar om
avgifter som tas ut för framtagande av
uppgifter enlig 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
samt för utlämnande av kopior och utskrifter
enligt 34 § 3 mom. i samma lag med
beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §

Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i denna förordning tas
ut också för beslut om avslag av ansökan.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2006 och gäller till utgången av 2007.

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

Helsingfors den 7 december 2005

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Trafikråd Matti Roine
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Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL 

2 § AVGIFTSFÖRORDNINGEN 

 
1.  Typgodkännande av fordon,  komponenter,  system och separata tekniska  
enheter  

 
1.1 Nationellt typgodkännande av fordonsmodell ............................................ 625 euro 
1.2 Nationellt typgodkännande av modellseriens följande modeller ................ 310 euro 
1.3 Ändring eller korrigering av typ- eller tillståndsuppgifterna ......................   47 euro 
1.4 Ändring som gjorts i typuppgifterna med hjälp av programkörning .......... 350 euro 
1.5 Typregisterutdrag........................................................................................   80 euro 
1.6 EG- eller E-typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat  
teknisk enhet eller utvidgning av godkännande................................................  450 euro 
1.7 Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven samt tillsyn  
över tekniska tjänster ........................................................................................ 750 euro/arbetsdag 
eller ...................................................................................................................   100 euro/h 
1.8 Annat arbete som avser typgodkännande eller korrigering av uppgift ...   750 euro/arbetsdag 
eller ...................................................................................................................   100 euro/h 
- reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän 
1.9 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/typ) ..............................  500 euro 
1.10 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/version)......................  250 euro 
1.11 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet  
(pris/utvidgning) ...............................................................................................  375 euro 
1.12 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i  
ATJ-systemet (pris/version)..............................................................................   80 euro   
 
2.  Fordonstekniska ut låtanden,  t i l l s tånd och andra godkännanden än så-
dana som avses  i  punkt 1  

2.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion eller  
användning på väg ............................................................................................  340 euro 
2.2 Nationellt typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat  
teknisk enhet .....................................................................................................  350 euro 
2.3 Andra fordonstekniska tillstånd, intyg, utlåtanden eller motsvarande........    60 euro 
2.4 Beviljande av tillstånd för ADR-besiktningar ............................................    25 euro 
 
3.  Prestat ioner i  anslutning t i l l  handel  med samt instal lat ion och repara-
t ion av traf ikförnödenheter  

3.1 Tillstånd som gäller installation och reparation av trafikförnödenheter ..... 100 euro 
3.2 Påminnelsebrev för återkallningskampanj/st ..............................................   15 euro 
 
4.  Bi l inteckningsprestat ioner 

4.1 Fastställande av bilinteckning..................................................................... 125 euro 
4.2 Andra beslut som gäller inteckningsärenden ..............................................   75 euro 
4.3 Gravationsbevis ..........................................................................................   40 euro 
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4.4 Gravationsbevis för företag 
- för en förfrågning gällande företagsinteckning av Patent- och registerstyrelsen tas ut en i 
dess avgiftsbeslut fastställd avgift 

 
5.  Fordonsregistreringsprestat ioner 

5.1 Registreringstjänster 
 

a) Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga.....................    10,50 euro 
b) Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga ....................         15 euro 
c) Registreringstjänst som utförs som timarbete .......................................         45 euro 

 
5.2 Specialregistreringstjänster 
 

a) Förhandsanmälan ...................................................................................    3 euro 
b) Nytt förhandsanmälningsintyg som ges i stället för ett förkommet eller  
förstört intyg...............................................................................................   10 euro 
c) Exportregistrering ..................................................................................   50 euro 
d) Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter ..................   10,50 euro 
e) Förflyttningstillstånd ..............................................................................   15 euro 
f) Intyg som berättigar till användning av tullskyltar.................................   30 euro 
g) Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken ..........................   23 euro 
h) Registrering av diplomatbilar.................................................................   10,50 euro 

 
5.3 Registreringsskyltar 
 

a) Registreringsskylt för fordon .................................................................    6,50 euro 
b) Special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskyltar ..................    8,50 euro 
c) Registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt 
eller som av annat skäl tillverkats separat ..................................................    8,50 euro 
d) Undantag från antalet registreringsskyltar .............................................   25 euro 
e) Registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon...................................    6,50 euro 

 
6.  Körkortsprestat ioner 

6.1 Körkort........................................................................................................   13,50 euro 
6.2 Kortvarigt körkort .......................................................................................   13,50 euro 
6.3 Tillfälligt körkort ........................................................................................     8 euro 
 
7.  Prestat ioner och beslut  som hänför  s ig  t i l l  förarundervisning och förar-
examina 

7.1 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana.................................... 200 euro 
7.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervis- 
ningen ...............................................................................................................   70 euro 
7.3 Teoriprov ....................................................................................................   17 euro 
7.4 Muntligt teoriprov.......................................................................................   34 euro 
7.5 Körprov med fordon av klass A1, A, T, B, C, C1 eller D1.........................   36 euro 
7.6 Körprov med ett fordon av klass D eller en fordonskombination av  
klass E...............................................................................................................   50 euro 
7.7 Hanteringsprov gällande fordon av klass A1 eller A..................................   15 euro 
7.8 Hanteringsprov gällande fordon av klass E ................................................   25 euro 
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7.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen ....................   32 euro 
7.10 Inspektion för godkännande av bilskola ...................................................   60 euro 

- kilometerersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän 
 
8.  Prestat ioner och beslut  som hänför s ig  t i l l  utbi ldning för  körti l l s tånd 
och kört i l l s tånd för  transport  av farl iga ämnen samt prestat ioner och be-
s lut  som hänför s ig  t i l l  säkerhetsrådgivarexamen 

8.1 ADR-utbildningstillstånd............................................................................   70 euro 
8.2 ADR-körtillståndsprov................................................................................   26 euro 
8.3 Beviljande, förnyande, ändring eller dubblettexemplar av  
ADR-körtillstånd ..............................................................................................   29 euro 
8.4 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag........................... 190 euro 
8.5 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag.......................... 230 euro 
8.6 Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp ............42 euro/ämnesgrupp 
8.7 Dubblettexemplar av examensintyg............................................................   25 euro 
 
9.  Intyg 

9.1 Intyg över betald skatt.................................................................................    6 euro 
- expeditionsavgift......................................................................................    2,50 euro 

9.2 Andra intyg som inte prissatts separat ........................................................  10,50 euro 
9.3 Avgift för CEMT-intyg...............................................................................  16,50 euro/intyg 
 
10.  Prestat ioner som hänför s ig  t i l l  utbi ldning för  bes iktningsverksamhet  

10.1 Utbildningstillstånd enligt utbildningsperiod ........................................... 170 euro 
10.2 Examensavgift/elev...................................................................................   70 euro 
 
11.  Koncess ioner för  besiktning 

11.1 Behandling av koncessionsansökan eller ansökan om bisysslotillstånd... 700 euro 
11.2 Förnyande av koncession eller bisysslotillstånd ....................................... 168 euro 
 
12.  Handl ingar 

12.1 Utskrift ur fordonstrafikregistret...............................................................    6,50 euro  
12.2 Kopia av arkivdokument...........................................................................   13 euro 
12.3 Skriftlig utredning av fordonet .................................................................   28 euro 
 
13.  Färdskrivarkort  

13.1  Förarkort .................................................................................................. 103 euro  
13.2  Företagskort ............................................................................................. 103 euro  
13.3  Verkstadskort ........................................................................................... 103 euro 
13.4  Kontrollkort ............................................................................................. 103 euro 
 
14.  Internat ionel la  transportt i l l s tånd 

14.1. Internationella transporttillstånd .............................................................  23 euro 
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15.  Traf ikföretagarprestat ioner 

15.1 Tillstånd för utbildning av trafikföretagare ..............................................  70 euro  
15.2 Trafikföretagarexamen.............................................................................. 250 euro  
15.3 Intyg över trafikföretagarexamen ............................................................  80 euro 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 1011

om godkännande av identifieringsmärken för får och getter

Given i Helsingfors den 8 december 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 och 12 §
1 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om godkän-
nande av identifieringsmärken för märkning
av får och getter.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) djur får och getter,
2) djurhållare varje fysisk eller juridisk

person som är varaktigt ansvarig för ett eller
flera djur,

3) identifieringsmärke ett öronmärke eller
en elektronisk givare som används för märk-
ning och identifiering av djuret,

4) huvudmärke de första tecknen på iden-
tifieringsmärket som avses i första strecksat-
sen i del A.2 i bilagan till rådets förordning
(EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system
för identifiering och registrering av får och
getter och om ändring av förordning (EG) nr
1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och
64/432/EEG (nedan identifieringsförord-
ningen),

5) hjälpmärke det andra märket eller iden-
tifieringsmärket som avses i del A.4 i bilagan
till identifieringsförordningen,

6) leverantör företag som tillhandahåller i
enlighet med denna förordning godkända
identifieringsmärken, och

7) beställningssystem ett system varmed
beställningar av identifieringsmärken förmed-
las från djurhållare till leverantör och med
hjälp av vilket de identifikationsuppgifter som
gäller identifieringsmärkena administreras.

3 §

Beställningssystemets verksamhet

Beställningssystemet fungerar i samband
med får- och getregistret som är ett funktio-
nellt underregister till det i lagen om lands-
bygdsnäringsregistret (1515/1994) avsedda
landsbygdsnäringsregistret.

Djurhållare skall beställa identifierings-
märkena genom beställningssystemets för-
medling. I samband med beställningen skall
djurhållaren meddela vilken leverantör och
vilken typ, modell och färg av de vid varje
tidpunkt valbara, i enlighet med jord- och
skogsbruksministeriets förordning om märk-
ning och registrering av får och getter
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(469/2005, nedan registreringsförordningen)
godkända alternativen som han eller hon valt.

Beställningssystemet förmedlar djurhålla-
rens beställning och de identifikationsuppgif-
ter som skall införas på identifieringsmärkena
till den av djurhållaren valda leverantören,
som till beställningssystemet skall bekräfta att
beställningen mottagits. Leverantören överlå-
ter de färdiga identifieringsmärkena till djur-
hållaren och meddelar om leveransen till
beställningssystemet. Leverantören skall ge-
nom beställningssystemets förmedling an-
mäla till jord- och skogsbruksministeriet om
oanvända identifieringsmärken som returne-
rats till den.

4 §

Djurhållarens och leverantörens ansvar

Leverantören av identifieringsmärken an-
svarar inför djurhållaren för leveransen av
identifieringsmärken, deras kvalitet, för att
identifikationsuppgifterna är rätt och för
uppfyllande av sina övriga skyldigheter i
fråga om leveransen. Djurhållaren ansvarar
för betalningen av köpesumman för identi-
fieringsmärkena till leverantören.

5 §

Krav som ställs på identifieringsmärken

Utöver de krav som ställs i del A i bilagan
till identifieringsförordningen skall identifie-
ringsmärket dessutom uppfylla följande krav:

1) det skall tränga genom djurets öra med
ett snyggt snitt utan att öronbrosket tänjs ut,

2) det skall, utan att bli skadat, tåla att bli
böjt i skälig mån,

3) det skall, utan att bli skadat, tåla
temperaturväxlingar mellan –30 och +30
grader Celsius,

4) tillverkningsmaterialet får inte bidra till
att en köldskada uppstår på djurets öra,

5) på huvudmärket skall det vara möjligt att
på både den del som syns framåt och den del
som syns bakåt åtminstone trycka en landskod
med två bokstäver och sju numeriska tecken
som djurets identifikationsnummer samt på
den del av märket av plastmaterial som syns
antingen framåt eller bakåt dessutom trycka

djurets identifikationsnummer som streckkod
(koden 128), där landskoden anges i numerisk
form,

6) på hjälpmärket skall det vara möjligt att
på den del som syns framåt åtminstone trycka
ett av djurhållaren bestämt fyrsiffrigt produk-
tionsnummer för djuret och på den del som
syns bakåt en landskod med två bokstäver och
sju numeriska tecken som djurets identifika-
tionsnummer samt på den del av märket av
plastmaterial som syns bakåt dessutom djurets
individuella identitetskod som en streckkod
(koden 128), där landskoden framställs i
numerisk form, och

7) den individuella identitetskodens nume-
riska tecken och bokstäver samt streckkoden
skall vara minst 5 mm höga.

6 §

Godkännande av identifieringsmärken

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner
på ansökan de identifieringsmärken som
används för märkning av får och getter.
Förutsättningen för godkännande av ett iden-
tifieringsmärke är att det uppfyller de krav
som ställts på identifieringsmärken i 5 § och
på leveransen av identifieringsmärken i 3
mom. i denna paragraf.

I ansökan skall framläggas utredning om
följande punkter:

1) utredning om att identifieringsmärkena
uppfyller kraven i 5 §,

2) den beräknade tidpunkten för leverans
av identifieringsmärkena,

3) köpesumman inklusive leveranskostna-
der för identifieringsmärkena, specificerad
även i fråga om små leveranser och ersätt-
ningsmärken och

4) utredning om det är möjligt att till
hjälpmärket foga en elektronisk givare som
uppfyller kraven i del A.6 i bilagan till
identifieringsförordningen.

Minimimängden för beställning av identi-
fieringsmärken per djurhållare är fem par
identifieringsmärken (huvudmärke och hjälp-
märke) eller tio huvudmärken i de i 8 § i
registreringsförordningen avsedda identifie-
ringssystemen och för ersättningsmärkenas
del ett märke (huvudmärke eller hjälpmärke).
Leverantören skall ha beredskap att ta emot
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beställningar varje vardag. Leveranstiden för
identifieringsmärken skall vara skälig. Som
skälig anses i fråga om nya identifierings-
märken en leveranstid på fyra veckor och i
fråga om ersättningsmärken en leveranstid på
sju vardagar.

7 §

Återkallelse av godkännande av
identifieringsmärken

Om jord- och skogsbruksministeriet kon-
staterar att identifieringsmärkena eller leve-
ransen av dem inte uppfyller de i denna
förordning ställda kraven skall jord- och
skogsbruksministeriet ge leverantören en an-
märkning och vid behov meddela den tidsfrist
inom vilken felen i identifieringsmärkena
eller leveransen av dem skall rättas till.

Jord- och skogsbruksministeriet kan genom
beslut återkalla godkännandet av identifie-
ringsmärkena, om identifieringsmärket eller
leveransen av dem inte längre uppfyller de i
denna förordning ställda kraven. Identifie-
ringsmärket skall på leverantörens ansökan
godkännas på nytt, så snart de ovan nämnda
kraven uppfylls.

Återkallelsen av godkännandet kan enbart
riktas mot sådana identifieringsmärken som
finns hos leverantören och som inte är
beställda. Återkallelsen av godkännandet har
inga konsekvenser för djurhållaren i fråga om
sådan skyldighet att märka djuren som följer
av annan lagstiftning.

8 §

Sökande av ändring

Ändring i beslut av jord- och skogsbruks-
ministeriet som fattats med stöd av denna
förordning söks i enlighet med vad som
bestäms i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15
december 2005.

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

Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Ulla Joutsenlahti
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Tillkännagivande om presidentkandidater 
Utfärdat i Helsingfors den 12 december 2005 

����� 
 

Med stöd av 135 § i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) publicerar justitieministeriet 
följande tillkännagivande: 
 
 

HELSINGFORS VALKRETSNÄMNDS TILLKÄNNAGIVANDE 
 
 

I enlighet med bestämmelserna i vallagen 
(714/1998) har till Helsingfors valkrets-
nämnd anmälts nedan nämnda kandidater för 
valet av republikens president den 15 januari 

2006. Vid sitt möte den 12 december 2005 
har valkretsnämnden genom lottning bestämt 
kandidaternas inbördes ordningsföljd som 
följer: 

 
Kandidatens  Kandidat 
nummer   
 

2 Kallis, Bjarne 
riksdagsledamot, Karleby 

   
3 Niinistö, Sauli 

vicehäradshövding, vice- 
president, Esbo  
 

4 Soini, Timo  
riksdagsledamot, politices  
magister, Esbo 

 
5 Hautala, Heidi 

riksdagsledamot, Helsingfors 
 

6 Lax, Henrik 
vicehäradshövding,  
Helsingfors 
 

7 Vanhanen, Matti 
statsminister, riksdagsleda- 
mot, Nurmijärvi 

 
8 Lahti, Arto 

professor, Helsingfors 
 

9 Halonen, Tarja 
president, Helsingfors 

 
Kandidaten uppställd av 
 
 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- 
Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 
 
Samlingspartiet r.p. 

 
 
 
Perussuomalaiset- Sannfinländarna r.p. 
 
 
 
Gröna förbundet r.p. 
 
 
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
 
 
 
Centern i Finland r.p. 
 
 
 
Valmansförening A 
 
 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue- 
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 
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Helsingfors den 12 december 2005 

 
Helsingfors valkretsnämnd 

Ordförande Timo Erikäinen 

Sekreterare Esko Sorvali 
 
 
 
 

Helsingfors den 12 december 2005 

 
Justitieminister Leena Luhtanen 

 
 
 
 

Valdirektör Arto Jääskeläinen 
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