RÄTTELSER TILL FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGER

Till Finlands författningssamling nr 345/1979
(Lag om vägbefordningsavtal)
På sidan 748, 15 § 1 mom. rad 1, står:
Överlämnar fraktföraren gods...
Bör vara:
Överlämnar avsändaren gods ...

Till Finlands författningssamling nr 1542/1992
(Lag om ändring av lagen oma gottgörelse för bolagsskatt)
På sidan 3731, högra spalten, andra mening i ikrafträdelsestatgandets 2 moment står:
I den jämförelseskatt som anges i 7 § medräknas dock inte inkomstskatt som påförs bolaget enligt 72 § 2 - 4 mom.
beskattningslagen.
Bör vara:
Dess 12 § tillämpas likväl från och med den dag då lagen träder i kraft och i den jämförelseskatt som anges i 7 § medräknas
dock inte inkomstskatt som påförs bolaget enligt 72 § 2 - 4 mom. beskattningslagen.

Till Finlands författningssamling nr 1709/1993
På sidan 4795, högra spalten, 22 raden lyder:
Saltpetersyra
bör vara:
Svavelsyra,

Till Finlands författningssamling nr 844/1994
På sidan 2591, 1 §, 1 mom., 3) -punkten står:
’’att ge rekommendationer om hur tvister mellan näringsidkare och konsumenter skall avgöras i enskilda ärenden som
gäller avtal om konsumtionsnyttigheter allar annat i anslutning till anskaffning av konsumtionsnyttigheter och som av
konsumenterna förs till nämnden för behandling, samt’’...
bör vara:
’’ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller köp av bostäder, köpeanbud på bostäder och avtal om handpenning för bostäder som konsumenter eller enskilda personer som säljer eller erbjuder bostäder till försäljning för in till
nämnden för behandling och’’...

Till Finlands författningssamling nr 482/1995
På sidan 1191, 45 § 2 mom. rad 1, står:
När ett tidsbestämt hyresförhållande upphör
bör vara:
När ett tills vidare gällande hyresförhållande upphör
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Till Finlands författningssamling nr 197/1996
På sidan 618, högra spalten, § 10 mom. 2 raden 1, står:
Om gäldenären i ett tvistemål som avses i
bör vara:
Om borgenären i ett tvistemål som avses i
På sidan 622, vänstra spalten, § 8 mom. 2 raden 12 står:
arbetsgivare eller arbetsgivaren mot gäldenäbör vara:
arbetsgivare eller arbetsgivaren mot borgenäPå sidan 622, vänstra spalten, § 8 mom. 2 raden 12 står:
arbetsgivare eller arbetsgivaren mot gäldenäbör vara:
arbetsgivare eller arbetsgivaren mot borgenäPå sidan 627, högra spalten, § 15 raden 6 står:
Ett beslut om överföring av ett ärende får
bör vara:
Ett beslut om överföring av ett ärende får inte

Till Finlands författningssamling nr 504/1996
På sidan 1321, Bilaga står:
Teleområdesgräns
TELEOMRÅDENA:
Nyland I 09
Nyland II 019
bör vara:
Numreringsområdets gräns
TELEOMRÅDENA:
Nyland

09, 019

Till Finlands författningssamling nr 581/1996
På sidan 1490, i ledande stycket står:
. . ., 5 kap. 2—5 §§, samt mellanrubriken före 3 §, . . .
Bör vara:
. . ., 5 kap. 2 § och mellanrubriken före den, 5 kap 3—5 §§ samt mellanrubriken före 3 §,. . .
På sidan 1490, i ledande stycket står:
av dessa lagrum 3 kap. 10 § 1 mom. och rubriken för 10 §, 7 kap. 1 § 2—4 mom.,. . .
Bör vara:
av dessa lagrum 3 kap. 10 § 1 mom. och rubriken för 10 §, i 5 kap. mellanrubriken före 2 §, 7 kap. 1 § 2—4 mom.,. . .
På sidan 1497, i 5 kap. står:
2§
Anmälningsskyldighet
...
Bör vara:
Anmälningsskyldighet
2§
...
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Till Finlands författningssamling nr 907/1996
På sidan 2517 under rubriken 6. Märkning, står:
212 960212 969
(Inga särskilda bestämmelser.)
Bör vara:
212 960

Tankar avsedda för transport av ämnen av punkt 20° (c) skall
förutom föreskriven märkning enligt marginalnummer 211 161
dessutom, på båda sidorna, vara försedd med märkning enligt
bihang B.7.

212 961212 969

Till Finlands författningssamling nr 931/1996
(Lag om överlåtelseskatt)
På sidan 2592, andra mom. står:
För andra överlåtelser än sådana som avses i 4 kap. 1§ lagen om bostadsköp (843/94) skall skatten betalas inom två
månader från äganderättens övergång.
Bör vara:
För överlåtelser som avses i 4 kap. 1 § lagen om bostadsköp (843/94) skall skatten betalas inom två månader från
äganderättens övergång.
På sidan 2592, andra mom. står:
För andra överlåtelser än sådana som avses i 4 kap. 1§ lagen om bostadsköp (843/94) skall skatten betalas inom två
månader från äganderättens övergång.
Bör vara:
För överlåtelser som avses i 4 kap. 1 § lagen om bostadsköp (843/94) skall skatten betalas inom två månader från
äganderättens övergång.

Till Finlands författningssamling nr 979/1996
(Lag om ändring av folkpensionslagen)
På sidan 2704 i ingressens punkt upphävs står:
. . . 24 § 2 mom. . . .
Bör vara:
. . . 24 § 3 mom. . . .

Till Finlands författningssamling nr 1031/1996
På sidan 3075, 8 § 1 mom. på raderna 21 och 22 står:
fodersäd och
träda
0
150
225
bör vara:
fodersäd och
träda
70
150
225

300
300

Till Finlands författningssamling nr 1045/1996
På sidan 3099, 107 § 1 mom. punkt 7) rad 5, står:
eller spöfiskevårdsavgift och som inte kan
bör vara:
eller spöfiskeavgift och som inte kan
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Till Finlands författningssamling nr 1082/1996
På sidan 3194 i ingressen står:
Jord- och skogsbruksministeriet har
upphävt 3 § 5 mom. och 7 § 5 mom. i sitt beslut av den 9 mars 1995 om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka (332/1995)
och
ändrat 3 § 2–4 mom. och 7 §:n 2–4 mom. som följer:
bör vara:
Jord- och skogsbruksministeriet har
ändrat 3 § 2–5 mom. och 7 § 2–5 mom. i sitt beslut av den 9 mars 1995 om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
(332/1995) och
fogat till 3 § ett nytt 6 mom. som följer:

Till Finlands författningssamling nr 1260/1996
(Lag om accis på elström och vissa bränslen)
På sidan 3678, Accistabell, fotnot *), sista raden står:
1,3 penni per kilowattimme under tiden 1.4.1997–31.12.1997.
Raden bör vara:
1,45 penni per kilowattimme under tiden 1.4.1997–31.12.1997.

Till Finlands författningssamling nr 1304/1996
På sidan 3760, 29 b §, högra spalten, raderna 3 och 4 står:
i lagen om ändringssökande i förvaltningärenden (586/1996).
bör vara:
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Till Finlands författningssamling nr 1347/1996
På sidan 3903, vid mnr 2605, under punkt (1) (a) på femte raden står:
... enligt marginalnummer 2215 och 2217 i
Bör vara:
... enligt marginalnummer 2215 - 2217 i
På sidan 3903, vid mnr 2605, under punkt (1) (b) på sjätte raden står:
enligt marginalnummer 2215 och 2217 i ADR- ...
Bör vara:
enligt marginalnummer 2215 - 2217 i ADR- ...
På sidan 3903, vid mnr 2605, under punkt (2) (b) på fjärde raden står:
... enligt marginalnummer 2215 och 2217 i ADRBör vara:
... enligt marginalnummer 2215 - 2217 i ADR-
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Till Finlands författningssamling nr 112/1997
På sidan 196, raderna 1–2 i ingressen står:
av 1 kap. 23 a och 23 b §§ vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961), dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 8 januari
1993 (87/1993), och
bör vara:
av 1 kap. 23 a § 1 mom. vattenlagen (264/1961), sådant det lyder i lag 87/1993, kapitlets 23 a § 2 mom. sådant det lyder i lag
1347/1995, och kapitlets 23 b § sådan den lyder i lag 87/1993, samt

Till Finlands författningssamling nr 302/1997
På sidan 831, i tabellen, sista kolumnen rörande ämnen vid klass 2, sista raden lyder:
under T, TC, TF, TOC eller TFC
Bör vara:
under T, TC, TO, TF, TOC eller TFC
På sidan 832, i tabellen, vänstra spalten, i nedersta facket, på raderna 3 och 4 står:
... 6.1, 6.2 [gäller endast ämnen med punkt 2° O och ämnen med ...
Bör vara:
... 6.1, 6.2 [gäller endast ämnen med punkt 2° och ämnen med ...
På sidan 853 vid mnr 10 501, punkt (2), femte raden rörande ämnen av klass 4.1 lyder:
punkter 41° och 47° i större mängder än 500 kg,
Bör vara:
punkter 41° och 42° i större mängder än 500 kg,
På sidan 854 vid punkt (3), femte raden rörande ämnen av klass 4.1 lyder:
punkter 41° och 47° i större mängder än 500 kg,
Bör vara:
bör vara: punkter 41° och 42° i större mängder än 500 kg,

Till Finlands författningssamling nr 313/1997
På sidan 948, vid mnr 611, under punkt (2) står:
(2) Ämnen av olika punkter av klass 6.1 i ämnesförteckningen får samemballeras och/eller samemballeras med annat gods
som inte omfattas av dessa bestämmelser. Samemballeringen skall ske i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 1538. De samemballerade ämnena får inte reagera farligt med varandra.
Bör vara:
(2) Ämnen av olika punkter av klass 6.1 i ämnesförteckningen får, i kvantiteter om högst 3 liter per innerförpackning för
flytande ämnen och/eller 5 kg per kärl för fasta ämnen, samemballeras och/eller samemballeras med annat gods som inte
omfattas av dessa bestämmelser. Samemballeringen skall ske i ett kombinationsemballage enligt marginalnummer 1538.
De samemballerade ämnena får inte reagera farligt med varandra.
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Till Finlands författningssamling nr 419/1997
Fotnoten bör vara:
RP 248/1996
KuUB 4/1997
RSv 35/1997
Rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989 s. 16
Rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992 s. 25
Komissionens direktiv 94/38/EEG; EGT nr L 217, 23.8.1994 s. 8
Komissionens direktiv 95/43/EEG; EGT nr L 184, 3.8.1995 s. 21
Fotnoten bör vara:
RP 248/1996
KuUB 4/1997
RSv 35/1997
Rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989 s. 16
Rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992 s. 25
Komissionens direktiv 94/38/EEG; EGT nr L 217, 23.8.1994 s. 8
Komissionens direktiv 95/43/EEG; EGT nr L 184, 3.8.1995 s. 21

Till Finlands författningssamling nr 423/1997
På sidan 1220, 2 §, sista ord står:
överdirketör
bör vara:
överdirektör

Till Finlands författningssamling nr 527/1997
På sidan 1709, under punkt 2.7.6 står:
Kravet i punkt 1.7.5 gäller ej gaser av punkt 3.
bör vara:
Kravet i punkt 1.7.6 gäller ej gaser av punkt 3.

Till Finlands författningssamling nr 609/1997
På sidan 1928, förordningens rubrik står:
Förordning om finska försäkringsbolags verksamhet i Schweiz
bör vara:
Förordning om finska skadeförsäkringsbolags verksamhet i Schweiz.

Till Finlands författningssamling nr 637/1997
På sidan 2019, lagens rubrik är:
Lag om ändring av lagen om skatteförvaltning
bör vara:
Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen
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Till Finlands författningssamling nr 638/1997
På sidan 2021, rad 5 i ingressen står:
22 § 2 och 3 mom., 23 § 2 och 4 mom., 24 §...
bör vara:
22 § 2 och 3 mom., 23 § 2, 4 och 5 mom., 24 §...

Till Finlands författningssamling nr 645/1997
(Universitetslag)
På sidan 2036, 15 § 2 mom., står:
Det kollegiala förvaltningsorganet vid en fakultet eller vid någon annan enhet som avses i 1 mom., väljer dekanus eller
föreståndare bland enhetens professorer och biträdande professorer.
bör vara:
Det kollegiala förvaltningsorganet vid en fakultet eller vid någon annan enhet som avses i 1 mom. väljer dekanus eller
föreståndare bland enhetens professorer och birtädande professorer om inte annat bestäms genom förordning för ett
universitet.
På sidan 2039, 35 § 2 mom. rad 2, står:
beslut som man enligt 34 § får söka rättelse
bör vara:
beslut som man enligt 33 § får söka rättelse
På sidan 2039, 35 § 2 mom. rad 2, står:
beslut som man enligt 34 § får söka rättelse
bör vara:
beslut som man enligt 33 § får söka rättelse

Till Finlands författningssamling nr 670/1997
På sidan 2155, fotnotens 2. rad står:
...och rådets direktiv 97/27/EG
bör vara:
... och rådets direktiv 97/27/EG; EGT nr L 233, 25.8.1997, s. 1
Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 88/182/EEG, ändr. 94/10/EG

Till Finlands författningssamling nr 671/1997
På sidan 2163, fotnotens 2. rad står:
...och rådets direktiv 97/27/EG
bör vara:
... och rådets direktiv 97/27/EG; EGT nr L 233, 25.8.1997, s. 1
Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 88/182/EEG, ändr. 94/10/EG
På sidan 2172, 3. rad i ikrafträdelsestadgandets 5 moment står:
... samt 35 a § gäller...
bör vara:
... samt 35 b § gäller...
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Till Finlands författningssamling nr 673/1997
På sidan 2175, förordningens rubrik står:
...om registrering av fordon
bör vara:
... om ändring av förordningen om registrering av fordon

Till Finlands författningssamling nr 749/1997
På sidan 2658, 13 a § 3 mom på raden 4 är:
varit minst 20 procent mindre än det jämbör vara:
varit minst 10 procent mindre än det jäm-

Till Finlands författningssamling nr 1033/1997
På sidan 3836, högra spalten, 10 § 4 mom. i punkten 26), raden 5 och 6 står:
26) skatteverken: tjänsteman som förordnats till chef för en enhet och stödenhet
bör vara:
26) skatteverken: tjänsteman som förordnats till chef för en resultatenhet och stödenhet
På sidan 3836, högra spalten, 10 § 4 mom. i punkten 26), raden 5 och 6 står:
26) skatteverken: tjänsteman som förordnats till chef för en enhet och stödenhet
bör vara:
26) skatteverken: tjänsteman som förordnats till chef för en resultatenhet och stödenhet

Till Finlands författningssamling nr 1065/1997
På sidan 3923, 1 § 2 mom. raderna 3–4 står:
rödakors- ovh rödahalvmånefederationen
bör vara:
rödakors- och rödahalvmånerörelsen

Till Finlands författningssamling nr 1144/1997
På sidan 4056, 4 § 2 mom. står:
Förutsättningen för betalning av stöd för växthusproduktion är att stödtagaren den 15 maj 1998 på ovannämnda sätt
besitter det växthus som används för idkande av jordbruk eller trädgårdsodling år 1998. Som odlad åker betraktas även
sådan åker som ligger i träda enligt EU:s stödsystem för jordbruksgrödor.
bör vara:
Förutsättningen för betalning av stöd för växthusproduktion är att stödtagaren den 15 maj 1998 på ovannämnda sätt
besitter det växthus som används för idkande av jordbruk eller trädgårdsodling år 1998. Den odlade åkern skall omfatta
minst tre hektar. Som odlad åker betraktas även sådan åker som ligger i träda enligt EU:s stödsystem för jordbruksgrödor.
På sidan 4063, Bilaga 1, Det övriga A-området står:
Särklax
bör vara:
Finby
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På sidan 4063, Bilaga 1, Område B står:
Suomussalmi
bör vara:
Suomusjärvi
På sidan 4063, Bilaga 1, Området B
Följande kommuner bör tilläggas
Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu, Velkua, Vederlax
På sidan 4063, Bilaga 1, SKÄRGÅRDSOMRÅDENA står:
Yttre skärgården
Det övriga A- och B-området:
Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Velkua samt skärgårdsområdena i följande kommuner i den yttre och inre skärgården:
Anjalankoski, Ekenäs, Hauho, Gustav Adolfs, Gustavs, Joutseno, Jämijärvi, Jämsä, Kangasala, Kotka, Kuhmoinen,
Kuusankoski, Längelmäki, Merimasku, Nystad, Padasjoki, Pyttis, Pälkäne, Rimito, Sysmä, Tövsala, Valkeala, Veckelax,
Vemo och Villnäs.
bör vara:
Yttre skärgården
Det övriga A- och B-området:
Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Velkua samt skärgårdsområdena i följande kommuner i den yttre skärgården: Borgå,
Dragsfjärd, Ekenäs, Finby, Gustavs, Halikko, Ingå, Kotka, Lemu, Merimasku, Nystad, Nådendal, Pargas, Pernå, Pikis,
Pyttis, Rimito, Sagu, S:t Karins, Tövsala, Veckelax, Vemo, Villnäs och Åbo.
På sidan 4063, Bilaga 1, SKÄRGÅRDSOMRÅDENA står
Det övriga A- och B-området:
Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Velkua samt skärgårdsområdena i följande kommuner i den yttre och inre skärgården:
Anjalankoski, Ekenäs, Hauho, Gustav Adolfs, Gustavs, Joutseno, Jämijärvi, Jämsä, Kangasala, Kotka, Kuhmoinen,
Kuusankoski, Längelmäki, Merimasku, Nystad, Padasjoki, Pyttis, Pälkäne, Rimito, Sysmä, Tövsala, Valkeala, Veckelax,
Vemo och Villnäs.
Det övriga A- och B-området:
Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Velkua samt skärgårdsområdena i följande kommuner i den yttre och inre skärgården:
Ekenäs, Gustavs, Kotka, Merimasku, Nystad, Pyttis, Rimito, Tövsala, Veckelax, Vemo och Villnäs.

Till Finlands författningssamling nr 1145/1997
På sidan 4068 8 § står:
––––––––––––––––––––––
till EU-stöd för jordbruksgrödor
berättigande växter, frånsett
vete, råg, fodersäd och träda
––––––––––––––––––––––
bör vara:
––––––––––––––––––––––
till EU-stöd för jordbruksgrödor
berättigande växter, frånsett
vete, råg, fodersäd och träda
210
––––––––––––––––––––––
På sidan 4073, Bilaga 1, Område C1 står:
Pieksämäki Lk, StMichel Lk
bör vara:
Pieksämäki lk, St. Michel, St. Michels lk
På sidan 4073, Bilaga 1, Område C2 1 mom. står:
Lövkulla, Storsjön, Tolvakka
bör vara:
Lehtimäki, Merijärvi, Toivakka
På sidan 4073, Bilaga 1, Område C2 1mom.
Följande kommuner bör tilläggs:
Kempele, Kestilä
På sidan 4073, Bilaga 1, Område C3 P2 står:
Ijo
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bör vara:
Ii
På sidan 4074, Bilaga 1, Skärgården Område C1 står:
St.Michel lk
bör vara:
St. Michels lk

Till Finlands författningssamling nr 1146/1997
På sidan 4079, Bilaga 1, Det övriga A-området står:
Särklax
bör vara:
Finby
På sidan 4079, Bilaga 1, Det övriga B-området, 1 mom. står:
Kangasala, Kuusankoski, Längelmäki, Valkeala, Villnäs
Dessa kommuner bör avlägsnas
På sidan 4079, Bilaga 1, Det övriga B-området, 1 mom. står:
Suomussalmi
bör vara:
Suomusjärvi
På sidan 4079, Bilaga 1, Det övriga B-området, 2 mom. står:
Askainen
bör vara:
Villnäs
På sidan 4080, Bilaga 1, OMRÅDESINDELNING står:
Område C2 står
Lövkulla
Storsjön
bör vara:
Lehtimäki
Merijärvi
På sidan 4080, Bilaga 1, OMRÅDESINDELNING
Följande kommuner bör tilläggas
Kempele
Kestilä
På sidan 4080, Bilaga 1, Område C2, 1 mom. står:
Tolvakka
bör vara:
Toivakka
På sidan 4080, Bilaga 1, Område C3 P2 står:
Ijo
bör vara:
Ii

Till Finlands författningssamling nr 1220/1997
På sidan 4260, 3 § 1 mom., femte raden står:
1) om han vid drivandet av rörelse väsentligen har åsidosatt de
lagstadgade skyldigheter som hänför sig till därtill, eller
bör vara:
1) om han vid drivandet av rörelse väsentligen har åsidosatt de
lagstadgade skyldigheter som hänför sig därtill, eller
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Till Finlands författningssamling nr 1228/1997
På sidan 4271, högra spalten, 1 §, raden 8 står:
föreskrivs beskattningen och som har betybör vara:
föreskrivs för beskattningen och som har bety-

Till Finlands författningssamling nr 1260/1997
På sidan 4369, i tabellens punkt Dieselolja p/l står:
Dieselolja p/l
- grundkvalitet ...
- reformulerad ...
bör vara:
Dieselolja p/l
- grundkvalitet ...
- svavelfri kvalitet ...

Till Finlands författningssamling nr 1340/1997
På sidan 1433, 13 a §, raderna 9 och 10 står:
är i allmänt eller allmännyttig bruk Fastighetsskatteprocentsatsen för en byggnad som
Bör vara:
är i allmänt eller allmännyttig bruk. Fastighetsskatteprocentsatsen för en fastighet som
På sidan 4554, 24 a § 3 mom., högra spalten, raderna 2, 3 och 4 står:
. . . får såsom pant ta emot egna och moderföretagets aktier och andelar högst
till
Bör vara:
. . . får såsom pant ta emot egna och moderföretagets aktier och andelar som
säkerhet för ett lån som beviljats för financiering av teckningen av dem högst
till

Till Finlands författningssamling nr 1375/1997
På sidan 4644, vänstra spalten, 5 § 1 mom. på raden 6 står:
skärgårdskommuner (722/96)
bör vara:
skärgårdskommuner (772/1996)

Till Finlands författningssamling nr 107/1998
(Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål)
På sidan 249, 11 § rad 6 står:
sättnigar som med stöd av 9 § betalts av . . .
bör vara:
sättnigar som med stöd av 10 § betalts av . . .
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Till Finlands författningssamling nr 223/1998
(Lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner)
På sidan 919:
– ingressens punkt ändras; raden 2 står: . . . 14 b § 1 mom. . . .
bör vara:
. . . 14 b § 3 mom. . . .
– ingressen punkt ändras, raderna 3 och 4 står:
. . . 14 b § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. i lag . . .
bör vara:
. . . 14 b § 3 mom. i lag . . .
– ingressens punkt fogas, raderna 1 och 2 står: till 14 §, sådan den lyder i nämnda lag 1595/1993, ett nytt 2 mom.,
varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 16 §, sådan . . .
bör vara:
. . .till 16 §, sådan . . .

Till Finlands författningssamling nr 286/1998
Förordningens rubrik är:
Förordning om ändring av 2 § fastighetsförrättningsavgift
bör vara:
Förordning om ändring av 2 § förordningen om fastighetsförrättningsavgift
samt
På sidan 1020, på tredje raden av förordningens ingress står:
(1091/1996)
bör vara:
(942/1996)

Till Finlands författningssamling nr 334/1998
(Förordning om ändring av förordningen om riksåklagarämbetet)
På sidan 1119, 13a § rad 2 står:
ke som fastställs av justitieministeriet . . .
bör vara:
ke som fastställs av riksåklagarämbetet . . .

Till Finlands författningssamling nr 476/1998
(Lag om ändring av fastighetsskattelagen)
På sidan 1433, 13 a §, raderna 9 och 10 står:
är i allmänt eller allmännyttig bruk Fastighetsskatteprocentsatsen för en byggnad som
Bör vara:
är i allmänt eller allmännyttig bruk. Fastighetsskatteprocentsatsen för en fastighet som
På sidan 1433, vänstra spalten, den sista raden i 12 § 1 mom.:
0,10 och högst 0,40.
Bör vara:
0,10 och högst 0,50.
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Till Finlands författningssamling nr 526/1998
(Lag om ändring av 5 § förmögenhetsskattelagen)
På sidan 1541, i lagens ingress, raderna 2 och 3 står:
ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 5 § 2 mom.,
sådant det lyder delvis ändrat i lag 1238/1997, som följer:
Bör vara:
ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 5 § 2 mom.
1 och 2 punkten, av dessa lagrum 2 punkten sådan den lyder i lag 1238/1997, som följer:
På sidan 1541, i lagens ingress, raderna 2 och 3 står:
ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 5 § 2 mom.,
sådant det lyder delvis ändrat i lag 1238/1997, som följer:
Bör vara:
ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 5 § 2 mom.
1 och 2 punkten, av dessa lagrum 2 punkten sådan den lyder i lag 1238/1997, som följer:

Till Finlands författningssamling nr 563/1998
(Lag om ändring av strafflagen)
På sidan 1619, högra spalten, § 3 mom. 2 raden 1 står:
För förgripelse mot tjänsteman skall också
Bör vara:
För hindrande av tjänsteman skall också
På sidan 1622, vänstra spalten, § 20 raden 9 står:
justitieombudsmannen, Europeiska investeBör vara:
ombudsmannen, Europeiska investePå sidan 1623, vänstra spalten, § 6, raden 23 står:
ningsföretag (237/1983),
Bör vara:
ningsföretag (237/1983) samt

Till Finlands författningssamling nr 611/1998
(HIMb om livsmedlets namn och angivande av livsmedlets beståndsdelar)
På sidan 1690, 11 § 1 mom. raden 1 är:
Detta beslut träder i kraft den 14 augusti
Bör vara:
Detta beslut träder i kraft den 24 augusti

Till Finlands författningssamling nr 725/1998
(JSM:s meddelande on vissa beslut)
På sidan 1986, beslutets rubrik är:
JSMb om verkställande av lagringsstödet för trädgårdsprodukter 1998 och om lagerutrymmen
Bör vara:
JSMb om officiellt godkännande av institutioner som testar växtskyddsmedel
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Till Finlands författningssamling nr 1068/1998
På sidan 2907, 12 § 1 mom. 1 punkten rad 3 och 4, står:
koren för personal inom undervisningsverksamheten (986/1998) krävs för meddelande av
Bör vara:
koren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) krävs för meddelande av
På sidan 2907, 12 § 1 mom. 4 punkten rad 5, står:
behörighet som avses i 2 punkten, samt
Bör vara:
behörighet som avses i 1 punkten, samt

Till Finlands författningssamling nr 1204/1998
(Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag)
På sidan 3415, ingressens tre första rader står:
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag
(1062/1979) 10 kap. 1 a § 2 mom. och 9 § 6-10 punkten,
bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag
(1062/1979) 10 kap. 1 a § 2 mom. och 9 § 1 och 6-10 punkten,

Till Finlands författningssamling nr 22/1999
(Trafikministeriets beslut om ändring av TMb om transport av farliga ämnen på väg)
Den fjärde raden på sidan 43 står:
... 1582, 1626,...
Bör vara:
... 1582, 1588, 1626,...
De två sista raderna i ingressen på sidan 43 står:
... 2344, 3147 och 3334-3355 till tabel 1, nya titlar 3147, 3336, 3345-3352, 3354 och 3355 till tabel 2, nya titlar 2344, 3147 och
3334-3355 till tabel 3 i bihang B.5 i del III av bilaga B som följer:
Bör vara:
... 2344, 3115, 3147 och 3334-3355 till tabel 1, nya titlar 3147, 3336, 3345-3352, 3354 och 3355 till tabel 2, nya titlar 2344,
3115, 3147 och 3334-3355 till tabel 3 i bihang B.5 i del III av bilaga B som följer:
Fotnoten till punkten (1) vid mnr 2314 på sidan 55 står:
6/
Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och
texter. Handelsnamn får inte användas här.
Bör vara:
7/
Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och
texter. Handelsnamn får inte användas här.
Fotnoten till punkten (1) vid mnr 2314 på sidan 55 står:
7/
Det tekniska namnet skall vara det av ISO allmänt vedertagna namnet (se ISO 1750:1981, med ändringar), andra namn
listade i ″The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification″ eller namnet på
den/de aktiva komponenten/erna.
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Bör vara:
8/
Det tekniska namnet skall vara det av ISO allmänt vedertagna namnet (se ISO 1750:1981, med ändringar), andra namn
listade i ″The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification″ eller namnet på
den/de aktiva komponenten/erna.
Fotnoten till punkten (2) vid 2551a på sidan 67 står:
3/
Bokstäverna ’’LQ’’ är förkortning av engelskans ’’Limited Quantities’’ som här betyder ’’fri mängd’’.
Bör vara:
29/
Bokstäverna ’’LQ’’ är förkortning av engelskans ’’Limited Quantities’’ som här betyder ’’fri mängd’’.
Den sextonde raden av punkten 71° vid mnr 2601 på sidan 72 står:
3006 ditiokarbamatpesticid, flytande, giftig,
Bör vara:
3006 tiokarbamatpesticid, flytande, giftig,
Punkten 4 vid mnr 3555 på sidan 98 står:
(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet:
Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från
innerkärlet eller inneremballaget.
Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta
hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.
Plastemballage skall kylas till omgivande temperatur innan provning sker.
Kompletterande permeationsprov för fat och dunkar av plast enligt marginalnummer 3526 samt för kompositemballage
(plast) enligt marginalnummer 3537 avsedda för transport av vätskor med flampunkt ≤ 61°C, med undantag av emballage av
typ 6HA1.
Bör vara:
(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet:
Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från
innerkärlet eller inneremballaget.
Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta
hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.
Plastemballage skall kylas till omgivande temperatur innan provning sker.
I den första och sista kolumnerna av förteckningen 1 vid mnr 250 000 på sidan 147 står:
Brompropaner
3, 31°(c)
Bör vara:
Brompropaner

3, 3°(b), 31°(c)

I den första och sista kolumnerna av förteckningen 3 vid mnr 250 000 på sidan 154 står:
2344
3, 31°(c)
Bör vara:
2344

3, 3°(b), 31°(c)

Den fjärde raden på sidan 43 står:
... 1582, 1626,...
Bör vara:
... 1582, 1588, 1626,...
Den tjugosjätte, tjugosjunde och tjugoåttonde raden på sidan 43 står:
... 2344, 3147 och 3334-3355 till tabel 1, nya titlar 3147, 3336, 3345-3352, 3354 och 3355 till tabel 2, nya titlar 2344, 3147 och
3334-3355 till tabel 3 i bihang B.5 i del III av bilaga B som följer:
Bör vara:
... 2344, 3115, 3147 och 3334-3355 till tabel 1, nya titlar 3147, 3336, 3345-3352, 3354 och 3355 till tabel 2, nya titlar 2344,
3115, 3147 och 3334-3355 till tabel 3 i bihang B.5 i del III av bilaga B som följer:
Fotnoten till punkten (1) vid mnr 2314 på sidan 55 står:
6/
Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och
texter. Handelsnamn får inte användas här.

15

Bör vara:
7/
Det tekniska namnet skall vara ett namn som för närvarande används i vetenskapliga och tekniska handbäcker, tidningar och
texter. Handelsnamn får inte användas här.
Fotnoten till punkten (1) vid mnr 2314 på sidan 55 står:
7/
Det tekniska namnet skall vara det av ISO allmänt vedertagna namnet (se ISO 1750:1981, med ändringar), andra namn
listade i ″The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification″ eller namnet på
den/de aktiva komponenten/erna.
Bör vara:
8/
Det tekniska namnet skall vara det av ISO allmänt vedertagna namnet (se ISO 1750:1981, med ändringar), andra namn
listade i ″The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification″ eller namnet på
den/de aktiva komponenten/erna.
Fotnoten till punkten (2) vid 2551a på sidan 67 står:
3/
Bokstäverna ’’LQ’’ är förkortning av engelskans ’’Limited Quantities’’ som här betyder ’’fri mängd’’.
Bör vara:
29/
Bokstäverna ’’LQ’’ är förkortning av engelskans ’’Limited Quantities’’ som här betyder ’’fri mängd’’.
Den sextonde raden av punkten 71° vid mnr 2601 på sidan 72 står:
3006 ditiokarbamatpesticid, flytande, giftig,
Bör vara:
3006 tiokarbamatpesticid, flytande, giftig,
Punkten 4 vid mnr 3555 på sidan 98 står:
(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet:
Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från
innerkärlet eller inneremballaget.
Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta
hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.
Plastemballage skall kylas till omgivande temperatur innan provning sker.
Kompletterande permeationsprov för fat och dunkar av plast enligt marginalnummer 3526 samt för kompositemballage
(plast) enligt marginalnummer 3537 avsedda för transport av vätskor med flampunkt ≤ 61°C, med undantag av emballage av
typ 6HA1.
Bör vara:
(4) Kriterier för godkännande av provningsresultatet:
Inget provföremål får läcka. I komposit- eller kombinationsemballage får inget läckage av innehållet förekomma från
innerkärlet eller inneremballaget.
Provföremålen får inte visa skador som kan minska säkerheten under transport, eller formförändringar som kan nedsätta
hållfastheten eller orsaka instabilitet i staplarna.
Plastemballage skall kylas till omgivande temperatur innan provning sker.
I den första och sista kolumnerna av förteckningen 1 vid mnr 250 000 på sidan 147 står:
Brompropaner
3, 31°(c)
Bör vara:
Brompropaner

3, 3°(b), 31°(c)

I den första och sista kolumnerna av förteckningen 3 vid mnr 250 000 på sidan 154 står:
2344
3, 31°(c)
Bör vara:
2344

3, 3°(b), 31°(c)

Helsingfors 1999.

Till Finlands författningssamling nr 319/1999
(Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för
lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser)
Fotnoten bör vara
RP 273/1998
TrUB 16/1998
RSv 261/1998
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Till Finlands författningssamling nr 487/1999
(Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning)
På sidan 1186, 11 a § står:
Tobaksrök är ett karcinogen. För skydd mot tobaksrök i arbete gäller vad som bestäms i lagen om skydd i arbete
(299/1958) och i författningar och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om ingenting annat följer av denna lag.
Bör vara:
Tobaksrök i omgivningen är ett karcinogen. För skydd mot tobaksrök i arbete gäller vad som bestäms i lagen om skydd
i arbete (299/1958) och i författningar och bestämmelser somn utfärdats med stöd av den, om ingenting annat följer av
denna lag.
På sidan 1186, 3 § står:
Utöver vad i denna lag stadgas skall
——————————————————————————————————————
2) på tobakssurrogat, tobaksprodukten, rökdon och tobaksimitationen tillämpas vad som bestäms om konsumenternas
skyddande mot försäljning av underhaltiga produkter och mot därav föranledd ekonomisk förlust, samt
——————————————————————————————————————
Bör vara:
Utöver vad i denna lag stadgas skall:
——————————————————————————————————————
2) på tobakssurrogat, tobaksprodukter, rökdon och tobaksimitationer tillämpas vad som bestäms om konsumenternas
skyddande mot försäljning av underhaltiga produkter och mot därav föranledd ekonomisk förlust, samt
——————————————————————————————————————
På sidan 1187, 14 §, 2. mom. står:
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral övervakar att de 5−9 § ingående bestämmelserna om sammansättning
och kvalitetsövervakning samt försäljning och reklam som gäller tobaksprodukter iakttas. Produkttillsynscentralen styr
länsstyrelserna när det gäller att sköta de uppgifter som med stöd av denna lag ankommer på den.
Bör vara:
Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral övervakar att de i 5-9 § ingående bestämmelserna om sammansättning
och kvalitetsövervakning samt försäljning och reklam som gäller tobaksprodukter iakttas. Produkttillsynscentralen styr
länsstyrelserna när det gäller att sköta de upgifter som med stöd av denna lag ankommer på dem.
På sidan 1187, 17 §, 3. mom. står:
Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i
anvisningarna fortsatts eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta
Bör vara:
Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i förbudet
fortsatts eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta
På sidan 1187, 17 §, 3. mom. står:
Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i
anvisningarna fortsatts eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta
Bör vara:
Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i förbudet
fortsatts eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta
På sidan 1188, 21 § står:
——————————————————————————————————————
I beslut om vite eller hot om tvångsutförande som kommunen eller dess i 14 § 4 mom. avsedda tjänsteinnehavare förelagt
för att förstärka iakttagandet av anvisningar i ett ärende som avses i 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär. Den som
har förelagts vitet eller hotet om tvångsutförande kan genom ansökan föra ärendet till social- och hälsovårdens
produkttillsynscentral inom 14 dagar från delfåendet av anvisningar. En part som har meddelats ett beslut av produkttillsynscentralen kan föra ärendet till marknadsdomstolen så som anges i 3 mom.
——————————————————————————————————————
Länsrätten dömer ut vite som social- och häsovårdens produkttillsynscentral och kommunen förelagt den som handlat i
strid med 5 och 6 § samt kommunen den som handlat i strid med 10, 11 och 12 § eller 13 § 1 mom. och fattar beslut om
verkställighet av hot om tvångsutförande, på ansökan av den som förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.
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Bör vara:
I beslut om vite eller hot om tvångsutförande som kommunen eller dess i 14 § 4 mom. avsedda tjänsteinnehavare förelagt
för att förstärka ett förbud i ett ärende som avses i 1 mom. får ändring inte sökas genom besvär. Den som har förelagts vitet
eller hotet om tvångsutförande kan genom ansökan föra ärendet till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral inom
14 dagar från delfåendet av anvisningarna. En part som har meddelats ett beslut av produkttillsynscentralen kan föra
ärendet till marknadsdomstolen så som anges i 3 mom.
——————————————————————————————————————
Länsrätten dömer ut vite som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral förelagt den som handlat i strid med 5 och
6 § samt kommunen den som handlat i strid med 10, 11 och 12 § eller 13 § 1 mom. och fattar beslut om verkställighet av hot
om tvångsutförande, på ansökan av den som förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.
På sidan 1188, 24 §, 1 och 2 mom. står:
Kommunen svarar den lokala verksamheten för inskränkande av tobaksrökning.
Kommunerna skall sörja för att i 23 § avsett material i behövlig mängd finns tillgängligt för medborgarorganisationerna
och läroanstalterna inom deras verksamhetsområde samt även för andra som behöver sådant dylikt material.
Bör vara:
Kommunen svarar för den lokala verksamheten för inskränkande av tobaksrökning.
Kommunen skall sörja för att i 23 § avsett material i behövlig mängd finns tillgängligt för medborgarorganisationerna och
läroanstalterna inom dess verksamhetsområde samt även för andra som behöver sådant material

Till Finlands författningssamling nr 527/1999
(Lag om ändring av befolkningsdatalagen)
På sidan 1283, raderna 2–6 i ingressen står:
ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 1 §, 4 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 24 §, 25 § 2–5 mom. och
27–33 och 34 §,
av desssa lagrum 4 § 1 mom. 1 punkten samt 25 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 202/1994, 27 §
sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och 34 § i lag 615/1998, samt
Bör vara:
ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 1 §, 4 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 24 §, 25 § 2–5 mom. och
27–33 § och 34 § 1 mom.,
av dessa lagrum 4 § 1 mom. 1 punkten samt 25 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 202/1994, 27 § sådan den lyder delvis
ändrad i sistnämnda lag och 34 § 1 mom. sådant det lyder i lag 615/1998, samt

Till Finlands författningssamling nr 561/1999
(Lag om räddningsväsendet)
På sidan 1355, 9 § 3 mom. rad 5, står:
de åtgärder som avses i 8 § varom bestäms i
Bör vara:
de åtgärder som avses i 8 § enligt vad som bestäms i

Till Finlands författningssamling nr 735/1999
(Lag om ändring av vägtrafiklagen)
Till fotnoten tilläggs
Rådets direktiv 88/599/EEG; EGT nr L 325, 29.11.1998, s. 55.
Till fotnoten tilläggs
Rådets direktiv 88/599/EEG; EGT nr L 325, 29.11.1998, s. 55.
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Till Finlands författningssamling nr 896/1999
(HIMb om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter)
På sidan 2252 i tabellen (e), (f), (g):
...30.6.1999...
Bör vara:
...1.7.2000...

Till Finlands författningssamling nr 905/1999
(Ändring av 36 a § förordningen om tillsynen över arbetarssyddet)
På sidan 2273, förordingens datum bör vara:
17 september 1999.

Till Finlands författningssamling nr 940/1999
(Lag om ändring av mervärdesskattelagen)
På Sidan 2403 fogas till fotnoten:
Rådets direktiv 77/388/EEG; EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1
Rådets direktiv 98/80/EG; EGT nr L 281, 17.10.1998, s. 31

Till Finlands författningssamling nr 965/1999
(Förordning om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid presidentval år 2000)
På sidan 2453, vid Korpo kommun, är:
Kommunkansliet/
5.,7.–11.1.2000
Kunnantoimisto**
26.–1.2.2000
Gyltö forts idrottshall/ 11.1.2000
Gyltön linnakkeen 27.2.2000
kuntotalo**
Bör vara:
Kommunkansliet/
5.,7.–11.1.2000
Kunnantoimisto** 26.1.–1.2.2000
Gyltö forts idrottshall/ 11.1.2000
Gyltön linnakkeen 27.1.2000
kuntotalo**
På sidan 2453, vid Korpo kommun, är:
Kommunkansliet/
5.,7.–11.1.2000
Kunnantoimisto**
26.–1.2.2000
Gyltö forts idrottshall/ 11.1.2000
Gyltön linnakkeen 27.2.2000
kuntotalo**
Bör vara:
Kommunkansliet/
5.,7.–11.1.2000
Kunnantoimisto** 26.1.–1.2.2000
Gyltö forts idrottshall/ 11.1.2000
Gyltön linnakkeen 27.1.2000
kuntotalo**

Till Finlands författningssamling nr 1021/1999
På sidan 2551, lagens 1 §, högra spalten, raden 2 står:
drag som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten i
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bör vara:
drag som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten i

Till Finlands författningssamling nr 1022/1999
På sidan 2552, lagens 9 § 3 mom. högra spalten, raden 2 står:
1 mom. 3 punkten i nämnda lag betalas
bör vara:
2 mom. 3 punkten i nämnda lag betalas

Till Finlands författningssamling nr 1023/1999
På sidan 2553 lagens 1 § 4 mom. högra spalten, raden 2 står:
röjningsuppdrag som avses i 1 § 1 mom.
bör vara:
röjningsuppdrag som avses i 1 § 2 mom.

Till Finlands författningssamling nr 1059/1999
På sidan 2952, namnet av varningssymbolen F+ står:
Ytterst brandfarlig
Bör vara:
Extremt brandfarlig

Till Finlands författningssamling nr 1140/1999
(Förordning om skogsforskningsinstitutet)
På sidan 3166, 14 §, står:
Forskningscentralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och andra
ämbetsverk samt vid skiljeförfarande och förrättningar i alla ärenden som ankommer på forskningsinstitutet.
Bör vara:
Forskningsinstitutet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och andra
ämbetsverk samt vid skiljeförfarande och förrätningar i alla ärenden som ankommer på forskningsinstitutet.

Till Finlands författningssamling nr 1168/1999
(Förordning om ändring av körkortsförordningen)
På sidan 3215 i 5 § 1 mom. står:
Ovannämnd 11 a § bör vara första paragraf i 5. kapitel.
klass D; bussar och andra fördon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utöver föraren, samt de
fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,
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Bör vara:
klass D; bussar och andra fördon med plats för fler än åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer
vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,
klass D1; bussar och andra fordon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utöver föraren, samt de
fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,
På sidan 3215 i 5 § 1 mom. står:
klass D; bussar och andra fördon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utöver föraren, samt de
fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,
Bör vara:
klass D; bussar och andra fördon med plats för fler än åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer
vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,
klass D1; bussar och andra fordon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utöver föraren, samt de
fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

Till Finlands författningssamling nr 1307/1999
(Förordning om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor)
På sidan 3485, högra spalten, står:
6 kap.
Bör vara:
5 kap.

Till Finlands författningssamling nr 65/2000
(Förordning om säkerheten på vissa fiskefartyg)
På sidan 225, på raderna 2 och 3 i 6 § 1 mom. står:
iakttas vid besiktning av fiskefartyg klass I och II
bör vara:
iakttas vid besiktning av fiskefartyg i klass I och II
På sidan 229, på rad 4 i 33 § 2 mom. står:
sjökort och navigationslitteratur, kikare, barometer
bör vara:
sjökort och nautiska publikationer, kikare, barometer
På sidan 231, på rad 2 i 46 § 2 mom. står:
förarutbildning enligt 19 § bemanningssförordningen
bör vara:
förarutbildning enligt 19 § bemanningsförordningen
På sidan 231, på raderna 2 och 3 i 47 § 3 mom. står:
att högst 12 månader av den sjöfartstjänst som nämns i mom. 3 punkten ersätts med
bör vara:
att högst 12 månader av den sjötjänst som nämns i 1 mom. 3 punkten ersätts med
På sidan 233, på rad 4 i 62 § 1 mom. 1 punkten står:
dagbok för fartyget
bör vara:
skeppsdagbok
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till Finlands författningssamling nr 671/2000
(Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets beslut
om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen)
På sidan 1773, 20 § står:
1) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande
Bör vara:
Procedurutskottet skall
1) för delegationen framlägga förslag till ordförande och vice ordförande ...
På sidan 1774, 25 § 3) punktens tredje rad står:
...Punkalaidun kommun samt Äetsä i landskapet Birkaland;
Bör vara:
...Punkalaidun kommun samt Äetsä kommun i landskapet Birkaland;

Till Finlands författningssamling nr 690/2000
(Lag om ändring av 4 § terrängtrafiklagen)
På sidan 1816, ingressen står:
I enlighet med riksdagens beslut ändras i terrängtrafiklagen av den 22 december 1995 (1710/1995) 4 § 2 mom. som följer.
Bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut ändras i terrängtrafiklagen av den 22 december 1995 (1710/1995) 4 § 3 mom. som följer.

Till Finlands författningssamling nr 710/2000
(Statsrådets förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2000)
På sidan 1857 står:
Kathmandu
Bör vara:
Katmandu
På sidan 1858 står:
Geneve

Ambassadens expedition

Bör vara:
Geneve

Ständiga representationen

På sidan 1858 står:
Malaga
Santa Cruz de Tenerife
Fuengirola
Palma de Mallorca
Bör vara:
Malaga
Palma de Mallorca
Santa Cruz de Tenerife
Fuengirola

Honorärkonsulatet
Honorärkonsulatet
Ambassadens expeditionen
Honorärkonsulatet

11–14.10.2000
11–14.10.2000
11–14.10.2000
13–14.10.2000

Honorärkonsulatet
Honorärkonsulatet
Honorärkonsulatet
Ambassadens expedition

11–14.10.2000
13–14.10.2000
11–14.10.2000
11–14.10.2000

Till Finlands författningssamling nr 722/2000
(Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli)
På sidan 1885 är 2 och 3 mom. i 34 § felaktigt i ett moment.
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Bör vara:
Det ändrade 2 mom.:
Ställföreträdare för biträdande generalsekreteraren i uppgiften som chef för utskottssekretariatet är en av kanslikommissionen utsedd tjänsteman. Lagstiftningsdirektörens ställföreträdare är äldre riksdagssekreteraren. Förvaltningsdirektörens ställföreträdare är byråchefen vid förvaltningsbyrån eller, om också han eller hon har förhinder, den till tjänsteåren
äldsta av de övriga byråcheferna vid förvaltningsavdelningen.
Det till paragrafen fogade 3 mom.:
Ställföreträdare för utrednings- och informationsdirektören är en av kanslikommissionen utsedd tjänsteman. Utredningschefens ställföreträdare är biträdande utredningschefen, informationschefens ställföreträdare biträdande informationschefen och biblioteksdirektörens ställföreträdare en av utrednings- och informationsdirektören utsedd förste informationsexpert.

till Finlands författningssamling nr 780/2000
(Statsrådets förordning om ändring av skoltlagen)
Den samiska översättningen till förordningen:

Stáhtarád-i ásahus
nuortalašlága 8 ja 13 §:a rievdadeamis addojuvvon lága fábmuiboahtimis
Addojuvvon Helssegis borgemánu 31. beaivve 2000
Stáhtarádi mearrádusas, mii lea dahkkojuvvon eana- ja meahccedoalloministeriija áššemeannu deami vuodul, mearreduvvo
nuortalašlága 8 ja 13 §:a rievdadeamis 21. beaivve oddajagimánus 2000 addojuvvon lága (55/2000) mielde:
1§
Nuortalašlága 8 ja 13 §:a rievdadeamis oddajagimánu 21. beaivve addohuvvon láhka (55/2000)
boahtá fábmui čakčamánu 6. beaivve 2000.
2§
Dát ásahus boahtá fábmui čakčamánu 6. beaivve 2000.
Helssegis borgemánu 31. beaivve 2000
Eana- ja meahccedoalloministtar Kalevi Hemilä
Boarrasut hálddahusčálli Sven Lindqvist

till Finlands författningssamling nr 790/2000
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning)
På sidan 2061, i 141 § står:
kategori L2
Bör vara:
kategori L2

Fill Finlands författningssamling nr 886/2000
På sidan 2288, raderna 5 och 6 i ingressen står:
...35 § 1 mom. 4 och 7 punkten samt 2 mom.,...
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Bör vara:
...35 § 1 mom. 4 och 7 punkten,...
På sidan 2689, i 1 § 3 punkten står:
3) ta initiativ och vidta åtgärder för de statliga myndigheternas språkbruk.
bör vara:
3) ta initiativ och vidta åtgärder för förbättrande av de statliga myndigheternas språkbruk.
På sidan 2689, i 1 § 3 punkten står:
3) ta initiativ och vidta åtgärder för de statliga myndigheternas språkbruk.
bör vara:
3) ta initiativ och vidta åtgärder för förbättrande av de statliga myndigheternas språkbruk.

Till Finlands författningssamling nr 1037/2000
(Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd)
På sidan 2689, i 1 § 3 punkten står:
3) ta initiativ och vidta åtgärder för de statliga myndigheternas språkbruk.
bör vara:
3) ta initiativ och vidta åtgärder för förbättrande av de statliga myndigheternas språkbruk.
På sidan 2689, i 1 § 3 punkten står:
3) ta initiativ och vidta åtgärder för de statliga myndigheternas språkbruk.
bör vara:
3) ta initiativ och vidta åtgärder för förbättrande av de statliga myndigheternas språkbruk.

Till Finlands författningssamling nr 1063/2000
På sidan 2748, 104 a §, i 1 momenten står:
...eller japaniska reglmenter gällande bilens säkerhet och kraven i Förenta Staternas, Kanadas och Japans bestämmelser
om avgasutsläpp.
Bör vara:
...eller japaniska regler gällande bilens säkerhet och kraven i Förenta Staternas, Kanadas eller Japans bestämmelser om
avgasutsläpp.

Till Finlnads författningssamling nr 1072/2000
(Lag om ändring av konsumentskyddslagen)
Till hänvisningarna på sidan 2809 fogas följande hänvisningar:
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EY (397L007); EGT nr L 144, 4.6.1997, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EY (397L0055); EGT nr L 290, 23.10.1997, s. 18

Till Finlands författningssamling nr 1073/2000
(Lag om ändring av 2 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet)
Till hänvisningarna på sidan 2817 fogas följande hänvisning:
Europaparlamentets och rådet direktiv 97/55/EY (397L0055); EGT nr L 290, 23.10.1997, s. 18
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Till Finlands författningssamling nr 1125/2000
(Statsrådets förordning om skyddsområden)
På sidan 2994 punkt 7. Mjölö skyddsområde rad 2 står:
60
06,65
24
00,82
Bör vara:
60
06,65
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00,82

Till Finlands författningssamling nr 1195/2000
På sidan 3186, 2 §, punkten 14 står:
14) entreprenadavtal som gäller skötsel av allmänna vägar, gator och andra motsvarande allmänna områden och som har
ingåtts för tre år.
Bör vara:
14) entreprenadavtal som gäller skötsel av allmänna vägar, gator och andra motsvarande allmänna områden och som har
ingåtts för minst tre år.

Till Finlands författningssamling nr 1273/2000
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter)
På sidan 3490, 11 § 1 mom. punkten a) underpunkterna 7 och 8 står:
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1
7150mk
8550mk
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1
7800mk 12950mk
Bör vara:
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1
4150mk
8550mk
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1
7150mk 12950mk

Till Finlands författningssamling nr 6/2001
På sidan 7 i ingressen står:
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i förordningen den 28 november 2000 om behandling av animaliskt avfall (1022/2000) 1 § 2 mom., 6 § 1 mom. 7 och
8 punkt och 26 §, och
fogas till förordningen en ny 5 a §, till 6 § 1 mom. en ny 9 punkt, till förordningen en ny 6 a §, till 27 § 1 mom. 2 punkten en
ny c underpunkt samt till förordningen en ny bilaga 5 som följer:
Bör vara:
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i förordningen den 28 november 2000 om behandling av animaliskt avfall (1022/2000) 1 § 2 mom., 6 § 1 mom. 7 och
8 punkt, 26 § och 27 § 1 mom. 2 punkt, och
fogas till förordningen en ny 5 a §, till 6 § 1 mom. en ny 9 punkt, till förordningen en ny 6 a § samt till förordningen en ny
bilaga 5 som följer:
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafiksministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen)

Till Finlands författningssamling nr 103/2001
På sidan 258, 6 § 1 mom. 2 punkten står:
en för minst fyra personer registrerad fordon av klass B, om undervisning meddelas för klass B,
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Bör vara:
en paketbil av klass B eller en för minst fyra personer registrerad personbil av klass B, om undervisning meddelas för
klass B,

Till Finlands författningssamling nr 268/2001
På sidan 791, högra spalten, 17 § 1 mom. står:
5) sökande har använt eller olagligt innehaft sådana ämnen som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om
förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur (743/1997), vilket leder till att inget stöd alls
betalas.
Bör vara:
6) sökande har använt eller olagligt innehaft sådana ämnen som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om
förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur (743/1997), vilket leder till att inget stöd alls
betalas.

Till Finlands författningssamling nr 858/2001
I fotnoten står:
StaUB 16/2001
Bör vara:
FiUB 16/2001

Till Finlands författningssamling nr 859/2001
I fotnoten står:
StaUB 16/2001
Bör vara:
FiUB 16/2001
I fotnoten står:
StaUB 16/2001
Bör vara:
FiUB 16/2001
(Inrikesministeriets förordning om den utbildning som krävs av kommunala brandkårers personal i bisyssla och av avtalsbrandkårers personal som deltar i frivilligt släcknings- och räddningsarbete)
(Inrikesministeriets förordning om den utbildning som krävs av kommunala brandkårers personal i bisyssla och av avtalsbrandkårers personal som deltar i frivilligt släcknings- och räddningsarbete)

Till Finlands författningssamling nr 873/2001
På sidan 2599, 2 § 3 punkten, rad 1, står:
3) personal som deltar i släcknings- och räddningsarbete har genomgått kursen i släckningsarbete, kursen i räddningsarbete och kursen i första hjlälp. Av den som . . .
Bör vara:
3) personal som deltar i släcknings- och räddningsarbete har genomgått kursen i släckningsarbete. Av dem som . . .
På sidan 2823 i ingressen står:
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,
ändras i förordningen den 30 januari 1998 om utkomststöd (66/1998) 2 § och 3 § 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det
lyder i förordning 112/2001, som följer:
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Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,
ändras i förordningen den 30 januari 1998 om utkomststöd (66/1998) 2 § och 3 § 2 mom., av dem 2 § sådan den lyder i
förordning 112/2001, som följer:

Till Finlands författningssamling nr 1126/2001
På sidan 3192, 2 §, den sista raden står:
centralbanken publiceras.
Bör vara:
centralbanken publicerat.

Till Finlands författningssamling nr 1154/2001
I statsrådets författning om grunderna för bostadsbidraget för år 2002 (1154/2001), utfärdat den 29 november 2001, i den
svenskspråkiga författningen på sidan 3265, 2 § i bassjälvriskandelstabellerna för kommungrupp I-II, i dess inkomstskala:
månadsinkomsterna i euro, rad 4, och i motsvarande tabeller för kommungrupp III på sidan 3270 rad 9 och för kommungrupp
IV på sidan 3274 rad 44 står:
3076-3095
Bör vara:
3076-3090

Till Finlands författningssamling nr 1202/2001
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om skyddsinformationsblad)
I bilagan på sidan 3395 rad 1 står:
ii) och ämnen, för vilka det (inom Europeiska gemensamskapen) har fastställts...
Bör vara:
ii) och ämnen, för vilka det har fastställts...

Till Finlands författningssamling nr 1267/2001
(Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner)
På sidan 3532, 4 §, punkten 5, i texten under tabell 1 står:
---≥ 8 MW.--Bör vara:
---≤ 8 MW.---

Till Finlands författningssamling nr 1301/2001
(Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner)
På sidan 5387 i ingressen står:
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 24 §, sådan den lyder delvis ändrad
i lag 1069/2000,
ändras 1 och 3–7 § samt 8 § 1 mom., 10 § 1 mom., 11 och 13–14 §, 15 § 2 mom., 16 §, 18 § 3 mom., 19 § och 22 § 2 mom.,
av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1280/2000, 10 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 917/2000 och
18 § 3 mom. sådant det lyder i lag 639/2001, samt
fogas till lagen en ny 4 a §, till 12 § nya 3 och 4 mom., till 15 § ett nytt 3 mom, till 18 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett
nytt 6 mom., till lagen en ny 19 a § och en ny kapitelrubrik framför 24 § samt nya 24 a–24 d § och till 25 § nya 2 och 3 mom.
som följer:
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Bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)1 och 3–7 § samt 8 § 1 mom., 10 § 1
mom., 11 och 13–14 §, 15 § 2 mom., 16 §, 18 § 3 mom., 19 § och 22 § 2 mom.,
av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1280/2000, 10 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 917/2000, 18
§ 3 mom. sådant det lyder i lag 639/2001 och 24 § sådant sen lyder delvis ändrad i lag 1069/2000, samt
fogas till lagen en ny 4 a §, till 12 § nya 3 och 4 mom., till 15 § ett nytt 3 mom, till 18 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett
nytt 6 mom., till lagen en ny 19 a § och en ny kapitelrubrik framför 24 § samt nya 24 a–24 d § och till 25 § nya 2 och 3 mom.
som följer:

Till Finlands författningssamling nr 1388/2001
(Lag om skatt för titlar)
På sidan 3807, 2 §, i tabellens vänstra spalt står:
står i tjänste- eller omställBör vara:
tjänste- eller anställ.
och i tabellens högra spalt står:
tjänste- eller omställningsBör vara:
tjänste- eller anställnings-

Till Finlands författningssamling nr 1425/2001
På sidan 3938, 6 § 1 mom. andra och tredje meningen, står:
I fråga om andra åtgärd skall båda förrättningshandlingarna och räkningarna överlämnas till den myndighet, som anhållit
om åtgärden. Denna myndighet ge in räkningarna jämte anteckning om att åtgärder verkställts till länsstyrelsen.
Bör vara:
I fråga om annan åtgärd skall båda förrättningshandlingarna och räkningarna överlämnas till den myndighet, som
anhållit om åtgärden. Denna myndighet skall ge in räkningarna jämte anteckning om att åtgärden verkställts till
länsstyrelsen.

Till Finlands författningssamling nr 1484/2001
(Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll och
den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården)
På sidan 4085, förordningens rubrik står:
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården
Bör vara:
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll och den
utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården
På sidan 4088, 12§ 1 mom. 7)-punkten står:
7) om förebyggande av rusmedelsmissbruk och tidig identifiering av arbetstagare
med rusmedelsproblem samt om vård och hänvis
Bör vara:
7) om förebyggande av rusmedelsmissbruk och tidig identifiering av arbetstagare
med rusmedelsproblem samt om vård och hänvisning till vård;
På sidan 4089, 15 §, första momentens 4) punkt står:
4) företagshälsovårdens förfaringssätt,
Bör vara:
4) företagshälsovårdens egna versamhetsmetoder,
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På sidan 4089, vänstra spalten, tredje kapitels nummer står:
Kap. 3
Bör vara:
3 Kap.

Till Finlands författningssamling nr 1485/2001
(Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa)
På sidan 4092, 4 §, momenten 4 står:
Då ett arbetsförhållande upphör på grund av byte av arbetsplats, arbetslöshet eller pensionering skall ordnande av
hälsoundersökning vid avgången från arbetet övervägas agensvis. Sådana agenser är ämnen som föranleder risk för
cancersjukdom. I samband med en sådan undersökning skall en arbetstagare som avgår från arbetet informeras om
behovet av fortsatta hälsoundersökningar.
Bör vara:
Då ett arbetsförhållande upphör på grund av byte av arbetsplats, arbetslöshet eller pensionering skall ordnande av
hälsoundersökning vid avgången från arbetet övervägas agensvis. Sådana agenser exempelvis är ämnen som föranleder
risk för cancersjukdom. I samband med en sådan undersökning skall en arbetstagare som avgår från arbetet informeras
om behovet av fortsatta hälsoundersökningar.
På sidan 4092, 6 §, första momenten står:
Om utlämnande av uppgifter inom företagshälsovården bestäms i 4 kap. om företagshälsovård (1383/2001)..
Bör vara:
Om utlämnande av uppgifter inom företagshälsovården bestäms i 4 kap. lagen om företagshälsovård (1383/2001).
På sidan 4092, 7 §, momenten 2 står:
Liksom om arbetarskyddsmyndighetens behörighet att för bedömning av särskild far för ohälsa bestämma att nödvändiga
arbetshygieniska mätningar och andra utredningar skall utföras.
Bör vara:
Liksom om arbetarskyddsmyndighetens behörighet att bestämma att för bedömning av särskild fara för ohälsa nödvändiga arbetshygieniska mätningar och andra utredningar skall utföras.

Till Finlands författningssamling nr 277/2002
På sidan 830, i skärningspunkten av rad 3 III och kolumn 8 II i tabell 2.1.3.9 står:
8 III
Bör vara:
8 II
På sidan 1459, stycket 1 vid paragraf 5.4.1.1.1b står:
Med avvikelse från 5.4.1.1.1 får följande beteckningssätt användas: bokstäverna UN anges före UN-numret, etikettnumret för den eventuella sekundärfaran tillfogas i parenteser efter klassen. Förkortningen VAK (ADR eller RID) utesluts.
T.ex.
Bör vara:
Med avvikelse från 5.4.1.1.1 får följande beteckningssätt användas: bokstäverna UN anges före UN-numret, etikettnumren för de eventuella sekundärfarornatillfogas i parenteser efter etikettnumret. Förkortningen VAK (ADR eller RID)
utesluts. T.ex.

Till Finlands författningssamling nr 278/2002
(Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg)
På sidan 1769, i skärningspunkten av rad 3 III och kolumn 8 II i tabell 2.1.3.9 står:
8 III
Bör vara:
8 II

29

På sidan 1769, i skärningspunkten av rad 3 III och kolumn 8 II i tabell 2.1.3.9 står:
8 III
Bör vara:
8 II
På sidan 2371, stycket 1 vid paragraf 5.4.1.1.1b står:
Med avvikelse från 5.4.1.1.1 får följande beteckningssätt användas: bokstäverna UN anges före UN-numret, etikettnumret för den eventuella sekundärfaran tillfogas i parenteser efter klassen. Förkortningen VAK eller RID utesluts. Vid behov
skall framför ämnes farlighetsnummer anges UN-numret.
Bör vara:
Med avvikelse från 5.4.1.1.1 får följande beteckningssätt användas: bokstäverna UN anges före UN-numret, etikettnumren för de eventuella sekundärfarornatillfogas i parenteser efter etikettnumret. Förkortningen VAK eller RID utesluts.
Vid behov skall framför ämnes farlighetsnummer anges UN-numret.
På sidan 2570, stycket 1 i W6 vid paragraf 7.2.4 står:
Flexibla IBC-behållare skall lastas i täckta vagnar eller slutna containrar, i vagnar med öppningsbart tak, i vagnar med
öppningsbart tak, i presenningsförsedda vagnar eller i presenningsförsedda containrar. Presenningen skall vara av tätt,
svårantändligt material.
Bör vara:
Flexibla IBC-behållare skall lastas i täckta vagnar eller slutna containrar, i vagnar med öppningsbart tak, i presenningsförsedda vagnar eller i presenningsförsedda containrar. Presenningen skall vara av tätt, svårantändligt material.

Till Finlands författningssamling nr 319/2002
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om
lantmäteriverkets avgifter)
På sidan 2700 i ingressen står:
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 1 november 2001 om lantmäteriverkets avgifter (959/2001)
3 § som följer:
Bör vara:
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 som följer:

Till Finlands författningssamling nr 486/2002
På sidan 3111, lagens 1 §, raden 2 står:
stiftningen i den i Strasbourg den 4 april 1996
Bör vara:
stiftningen i den Strasbourg den 3 maj 1996
På sidan 3111, lagens 1 §, raden 2 står:
stiftningen i den i Strasbourg den 4 april 1996
Bör vara:
stiftningen i den i Strasbourg den 3 maj 1996

Till Finlands författningssamling nr 536/2002
På sidan 3204, i ingressen står:
fogas till förordningen en ny 40 a § och till 63 § ett nytt 3 moment, som följer:
Bör vara:
fogas till förordningen en ny 40 a § och till 63 § ett nytt 4 moment, som följer:
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Till Finlands författningsamling nr 570/2002
Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen
På sidan 3320, 40 §, 3. momenten som fattas, bör vara:
Är det på grund av dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller någon annan därmed jämförbar oförutsedd händelse
nödvändigt att byta den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan, kan en person som inte uppfyller villkoret
i 39 § 1 mom. 3 punkten godkännas som ansvarig föreståndare för högst ett år, om någon som uppfyller kraven inte genast kan
föreslås för detta uppdrag. Den myndighet som beviljat tillståndet skall utan dröjsmål underrättas om händelsen och om den
tillfälliga föreståndaren.
(Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser)
1 §:n 10 raden lyder:
Vammala (f 1.6.–31.12.2002)
Bör vara:
Vammala (f. 1.6.–31.12.2003)

Till Finlands författningssamling nr 1099/2002
(Lag om ändring av trafikförsäkringslagen)
På sidan 4515 i 15 b § 1 mom. står:
Besiktningsförrättaren är före utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att en till betalning förfallen
försäkringspremie för en giltig trafikförsäkring har betalats.
bör vara:
Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att en till betalning förfallen
försäkringspremie för en giltig trafikförsäkring har betalats.

Till Finlands författningssamling nr 1115/2002
(om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet)
På sidan 4553 4 § 2 mom. står
En skogsbruksidkarekan lämna blanketten 2C samtidigt som han returnerar skatteförslaget.
Bör vara:
En skogsbruksidkarekan lämna skogsbrukets deklarationsblanketter samtidigt som han returnerar skatteförslaget.
På sidan 4553 och 4554 står:
2 §, 4 § och 11 § i den form som de är i sin helhet
Bör vara:
2 §, 4 §, ja 11 § endast de moment som har ändrats
På sidan 4553, på ingressens tredje eller fjärde rad står:
ändrat i sitt beslut av den 12 december 1996 om deklarationsskyldighet (SkatteSb 1442/2001) 2 § 2 mom., 4 § 2 mom. och
11 § 3 mom. och 13 § 2 mom. som följer:
Bör vara:
ändrat i sitt beslut av den 19 december 2001 om deklarationsskyldighet (SkatteSb 1442/2001) 2 § 2 mom., 4 § 2 mom. och
11 § 3 mom. som följer:
På sidan 4554 står
13 § Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2003. Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall
lämnas in för 2002 års beskattning.
Ikraftträdelsebestämmelsen skall vara i slutet som ett separat stycke, inte som en ändring till 13 §:
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2003. Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall lämnas
in för 2002 års beskattning.
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Till Finlands författningssamling nr 1245/2002
(Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik)
På sidan 5068 i tabellen punkt c i 3 § står:
fordonskategori

periodisk besiktning skall utföras

c) paketbilar (kategori N1) och ambulanser med undantag av specialbilar vilkas totalmassa är högst 3,5
ton

första gången tre år efter den dag då fordonet togs i
bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet

bör vara:
fordonskategori

periodisk besiktning skall utföras

c) paketbilar (kategori N1) och specialbilar vilkas totalmassa är högst 3,5 ton, med undantag av ambulanser

första gången tre år efter den dag då fordonet togs i
bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet

På sidan 5069 i 7 § 1. mom. står:
1. En inledande kontroll av fordonets bromsar skall utföras åtminstone i enlighet med punkt 1 i bilaga II till det direktiv som nämns
i 6 § 3 mom. I fråga om ett fordon i kategori N3 med utrustning för att dra en släpvagn i kategori O3 och O4 med låsningsfria
bromsar eller bromsventiler som regleras enligt belastning utförs dessutom enligt anvisningar av Fordonsförvaltningscentralen en
omfattande bromskontroll för att samordna kombinationens bromsar och bestämma bromsförhållandet.
bör vara:
1. En inledande kontroll av fordonets bromsar skall utföras åtminstone i enlighet med punkt 1 i bilaga II till det direktiv som nämns
i 6 § 3 mom. I fråga om ett fordon i kategori N3 som utrustats med låsningsfria bromsar eller bromsventiler som regleras enligt
belastning och som utrustats för att dra en släpvagn i kategori O3 eller O4, samt för släpvagn i kategori O3 eller O4 utförs dessutom
enligt anvisningar av Fordonsförvaltningscentralen en omfattande bromskontroll för att samordna kombinationens bromsar och
bestämma bromsförhållandet.

Till Finlands författningssamling nr 1246/2002
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon)
På sidan 5076, i ingressen raden 11 står:
.., 12 § och 55 § 1 mom. sådana de
bör vara:
......, 12 § och rubriken för 55 § och 1 mom. sådana de
På sidan 5076, i ingressen raden 7 står:
......, 48 a § 1 mom., 55 § 1 mom., samt 64 § och 66 §,
bör vara:
......, 48 a § 1 mom., rubriken för 55 § och 1 mom., samt 64 och 66 §,
På sidan 5076, i ledande stycket raden 3 står:
..., 9 § 3 mom., 10 § 2–5 mom.. 13 och 67 §,
bör vara:
..., 9 § 3 mom., 10 § 2–5 mom., 13 och 67 §,
På sidan 5076, i ledande stycket raden 7 står:
..., 18 § 1 mom., 31 §, 36 § 1 mom., ...
bör vara:
..., 18 § 1 mom., 36 § 1 mom.,
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Till Finlands författningssamling nr 1248/2002
(Kommunikationsministeriet förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning):
På sidan 5088 i 2 § c-punkten, rad 5 står:
ett system, en komponent eller en separate
bör vara:
ett system, en komponent eller en separat
På sidan 5093 i 15 § 2 mom. rad 6 står:
kontroll av färdskirvare
bör vara:
kontroll av färdskrivare
På sidan 5094 i 19 § raden 16 står:
2. Dragkopplingen för en släpvagn....
bör vara:
3. Dragkopplingen för en släpvagn....
På sidan 5099 i 39 § 4 mom. b-punkten rad 9 står:
togs i burk
bör vara:
togs i bruk
På sidan 5099 i 39 § 6 mom. rad 9 står:
i rådet direktiv 88/77/EEG.
bör vara:
i rådets direktiv 88/77/EEG.
På sidan 5100 i 39 § 6 mom. rad 19 står:
januari 2007 om fordonet använd enbart i
bör vara:
januari 2007 om fordonet används enbart i
På sidan 5101 i bilagan 1 varande I delens tabell fotnot 3 står:
Möjlighet till typgodkännande av en seperat teknisk enhet.
bör vara:
Möjlighet till typgodkännande av en separat teknisk enhet.
På sidan 5103 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt står:
Krav, system, komponent
Basdirektiv
eller separat teknisk enhet
- ändringsdirektiv
- 98/14/EG14
bör vara:
Krav, system, komponent
eller separat teknisk enhet

Basdirektiv
- ändringsdirektiv
- 98/14/EG14

Motsvarande
E-reglemente

Motsvarande
E-reglemente
—

På sidan 5103 i bilagan 1 varande I delens tabell fotnot 15 står:
Godkännande av fordon transport avsedda för av farligt gods, se punkt 56.
bör vara:
Godkännande av fordon avsedda för transport av farligt gods, se punkt 56.
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På sidan 5103 i bilagan 1 varande I delens tabell fotnot 15 står:
Godkännande av fordon transport avsedda för av farligt gods, se punkt 56.
bör vara:
Godkännande av fordon avsedda för transport av farligt gods, se punkt 56.
På sidan 5104 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt står:
Krav, system, komponent
Basdirektiv
eller separat teknisk enhet
- ändringsdirektiv
- 2001/116/EG20
bör vara:
Krav, system, komponent
eller separat teknisk enhet

Basdirektiv
- ändringsdirektiv
- 2001/116/EG20

Motsvarande
E-reglemente.

Motsvarande
E-reglemente
—

På sidan 5105 i bilagan 1 varande I delens tabell 2. punkt står:
Basdirektiv
Datum för ikraftträdande
-91/441EEG22
1.1.1995
(EURO 1)
kategoriM1G: 1.7.1995
bör vara:
Basdirektivs
-91/441EEG22
(EURO 1)

Datum för ikraftträdande
1.1.1995

På sidan 5107 i bilagan 1 varande I delens tabell 25 a) i fotnot raden 1 står:
de gränsvärden som fastställs i rad A (EURO 3) i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga ...
bör vara:
de gränsvärden som fastställs i rad A (EURO 3) i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga ...
På sidan 5107 i bilagan 1 varande I delens tabell 25 b) i fotnot raden 1 står:
de gränsvärden som fastställs i rad B (EURO 4) i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga...
bör vara:
de gränsvärden som fastställs i rad B (EURO 4) i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga...
På sidan 5107 i bilagan 1 varande I delens tabell 25 c) i fotnot raden 1 står:
de gränsvärden som fastställs i rad A i tabellen i punkt 5.1.3.4 i bilaga ...
bör vara:
de gränsvärden som fastställs i rad A i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilaga ...
På sidan 5111 i bilagan 1 varande I delens tabell 49 fotnott står:
35
Ett fordon med tryckluftbromsar kan godkännas om det i stället för direktiv 71/320/EEG eller E-reglementet nr 13
motsvarar kraven i trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade
släpvagnar (631/1990).
På sidan 5111 i bilagan 1 varande I delens tabell 49 fotnott står:
35
Ett fordon med tryckluftbromsar kan godkännas om det i stället för direktiv 71/320/EEG eller E-reglementet nr 13
motsvarar kraven i trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade
släpvagnar (631/1990).
Bör vara:
35
a) Släpfordon i kategori O1 behöver inte vara försedda med färdbromssystem. Men om ett släpfordon i denna kategori
är försett med ett färdbromssystem skall detta uppfylla samma krav som gäller för kategori O2.
b) Ett fordon med tryckluftbromsar kan godkännas om det i stället för direktiv 71/320/EEG eller E-reglementet nr 13
motsvarar kraven i trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade
släpvagnar (631/1990).
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På sidan 5114 i bilagan 1 varande I delens tabell 15. punkt står:
Motsvarande E-reglemente
Fordonskategorier som
kravet gäller
17, 80 (kategori M2- och M3)
- M, N1>1500 kg.
bör vara:
17, 80 (kategori M2- och M3)

- M, N

På sidan 5114 i bilagan 1 varande I delens tabell 15. punkt står:
Motsvarande E-reglemente
Fordonskategorier som
kravet gäller
17,80 (kategori M2- och M3)
M, N1< 1500 kg.
bör vara:
17, 80 (kategori M2- och M3)

M, N

På sidan 5116 i bilagan 1 varande I delens tabell 18. punkt 46 a) fotnoten står:
46
a) .... som avses i direktiv 76/411/EEG.
bör vara:
a) .... som avses i direktiv 76/114/EEG.

46

På sidan 5117 i bilagan 1 varande I delens tabell 48 a) fotnott står:
48 a) Utöver de lyktor och reflektorer som enligt direktiv 76/757/EEG och E-reglementet nr 48 är obligatoriska krävs:
bör vara:
48 a) Utöver de lyktor och reflektorer som enligt direktiv 76/756/EEG och E-reglementet nr 48 är obligatoriska krävs:
På sidan 5118 i bilagan 1 varande I delens tabell fotnot 48 punkt b) underpunkt ii) rad 3 står:
’’POLIS’’ (krav: de 26 §) eller
bör vara:
’’POLIS’’ (krav: se 26 §) eller
På sidan 5118 i bilagan 1 varande I delens tabell fotnot 48 punkt b) underpunkt ix) rad 2 står:
på Ryssland (krav: de 28 §).
bör vara:
på Ryssland (krav: se 28 §).
På sidan 5121 i bilagan 1 varande I delens tabell fotnot 50 punkt a) rad 1 står:
alla framåt- elle bakåtriktade säten.
bör vara:
alla framåt- eller bakåtriktade säten
På sidan 5121 i bilagan 1 varande I delens tabell fotnot 50 punkt a) rad 3 står:
som är avsett för anvandning
bör vara:
som är avsett för användning
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På sidan 5122 i bilagan 1 varande I delens tabell 32. står:
Krav, system,

Basdirektiv

komponent
eller separat
teknisk enhet

Mots-

Fordons-

varande
E-reglemente

kategoriet Krav på typgodkännande
som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

32. Sikt
framåt52

77/649/EEG

M, N

Datum för ikraftträdande

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

kategori M1:
1.1.1996

kategori M1:
1.1.1997

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för
ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången
1993

- 81/643/EEG
- 88/366/EEG
- 90/630/EEG
bör vara:
Krav, system,

Basdirektiv

komponent
eller separat
teknisk enhet

Mots-

Fordons-

varande
E-reglemente

kategoriet Krav på typgodkännande
som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

32. Sikt
framåt52

77/649/EEG

-

M, N

Datum för ikraftträdande

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

kategori M1:
1.1.1996

kategori M1:
1.1.1997

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för
ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången
1993

- 81/643/EEG
- 88/366/EEG
- 90/630/EEG
På sidan 5123 i bilagan 1 varande I delens tabell 37. står:
Krav, system,

Basdirektiv

komponent
eller separat
teknisk enhet

Mots-

Fordons-

varande
E-reglemente

kategoriet Krav på typgodkännande
som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

37. Stänkskärmar

78/549/EEG
- 94/78/EG
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M1

Datum för ikraftträdande
Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

kagegori M1:
1.1.1996

kagegori M1:
1.1.1998

M1: 1993; övriga fordon i
kategorierna M, N och O:
se 20 § i förordning

bör vara:
Krav, system,

Basdirektiv

komponent
eller separat
teknisk enhet

Mots-

Fordons-

varande
E-reglemente

kategoriet Krav på typgodkännande
som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

37. Stänkskärmar

78/549/EEG

-

M1

Datum för ikraftträdande
Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

kagegori M1:
1.1.1996

kagegori M1:
1.1.1998

M1: 1993; övriga fordon i kategorierna M, N och O:

- 94/78/EG

fordon som
tas i bruk för
första gången

se 20 § i förordning

På sidan 5123 i bilagan 1 varande I delens tabelle 38 står:
Krav, system,

Basdirektiv

komponent
eller separat
teknisk enhet

Mots-

Fordons-

varande
E-reglemente

kategoriet Krav på typgodkännande
som
kravet
gäller

78/932/EEG 56

(- 96/37/EG,
punkt 15,
när huvudstödet
är integrerat
i sätet

17
25
80

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

M1

1.10.1996

1.10.1998

1993

1993

M, N

M 1:
1.10.1997

M1:
1.10.1999

kategori N
och i
kategori M2
och M3
övriga än
M2 ≤3,5 t:
1.10.1997

kategori N
och i
kategori M2
och M3
övriga än
M2 ≤3,5 t:
1.10.1999

≤3,5 tons
M2:
1.10.1999

≤3,5 tons
M2:
1.10.2001

- ändringsdirektiv

38. Huvudstöd

Datum för ikraftträdande

37

bör vara:
Krav, system,

Basdirektiv

komponent
eller separat
teknisk enhet

Mots-

Fordons-

varande
E-reglemente

kategoriet Krav på typgodkännande
som
kravet
gäller

78/932/EEG 56

17
25
80

(- 96/37/EG,
punkt 15,
när huvudstödet
är integrerat
i sätet)

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

M1

1.10.1996

1.10.1998

1993

1993

M, N

M 1:
1.10.1997

M1:
1.10.1999

kategori N
och i
kategori M2
och M3
övriga än
M2 ≤3,5 t:
1.10.1997

kategori N1
och i
kategori M2
och M3
övriga än
M2 ≤3,5 t:
1.10.1999

≤3,5 tons
M2:
1.10.1999

≤3,5 tons
M2:
1.10.2001

- ändringsdirektiv

38. Huvudstöd

Datum för ikraftträdande

På sidan 5125 i bilagan 1 varande I delens tabell 41. står:
Krav, system,

Basdirektiv

komponent
eller separat
teknisk enhet

Motsva-

Fordon-

rande
E-reglemente

skategoriet Krav på typgodkännande
som
kravet
gäller
ny
fordonstyp

- ändringsdirektiv

41. Åtgärder mot
utsläpp av gas-

88/77/EEG59

Datum för ikraftträdande

49

fordon som
tas i bruk för
första gången

M2, M3,
N2, N3

1993

och partikelformig - 89/491/EEG
a föroreningar från
dieselmotorer
samt natur- och
flytgasmotorer58

- 91/542/EEG60,
tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I

rad A (EURO
I): 1993

1.10.1993

rad B (EURO
II): 1.10.1995

1.10.1996

- 96/1/EG
-1999/96/EG
(EURO III; IV
och V)61

1.7.1996
se fotnot 61

se fotnot 61

1.10.2001

dieselmotorer:
1.10.2001

tabellen i punkt
6.2.1 i bilaga I
till direktivet
- 2001/27/EG59

gasmotorer:
1.10.2003
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Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för
ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

bör vara:
Krav, system,

Basdirektiv

komponent
eller separat
teknisk enhet

Motsva-

Fordon-

rande
E-reglemente

skategoriet Krav på typgodkännande
som
kravet
gäller
ny
fordonstyp

- ändringsdirektiv

41. Åtgärder mot
utsläpp av gas-

88/77/EEG59

Datum för ikraftträdande

49

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som
tas i bruk för
första gången

M2, M3,
N2, N3

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

1993

och partikelformig - 89/491/EEG
a föroreningar från
dieselmotorer
samt natur- och
flytgasmotorer58

- 91/542/EEG60,
tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I

rad A (EURO
I): 1993

1.10.1993

rad B (EURO
II): 1.10.1995

1.10.1996

- 96/1/EG

1.7.1996

-1999/96/EG
(EURO III; IV
och V)61

se fotnot 61

se fotnot 61

1.10.2001

dieselmotorer:
1.10.2001

tabellen i punkt
6.2.1 i bilaga I
till direktivet
- 2001/27/EG61

gasmotorer:
1.10.2003
På sidan 5125 i bilagan 1 varande I delens tabell 41. står:
Datum för ikraftträdande
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordons
kategorier
som kravet
gäller

ny
fordonstyp

- ändringsdirektiv

41.
88/77/EEG59
Åtgärder mot utsläpp
av gas- och partikelformiga föroreningar

Krav på typgodkännande

40

M2, M3, N2, N3

fordon som
tas i bruk
för första
gången

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller
E-reglemente för
ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk
för första
gången

1993

från
dieselmotorer -89/491/EEG
samt natur- och flytgasmotorer58
-91/542/EEG60,
tabellen i punkt
8.3.1.1 bilaga I
-96/1/EG

rad A (EURO I): 1993

1.10.1993

rad B (EURO II):
1.10.1995

1.10.1996

1.7.1996
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bör vara:
Datum för ikraftträdande
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordons
kategorier
som kravet
gäller

ny
fordonstyp

- ändringsdirektiv

41.
88/77/EEG59
Åtgärder mot utsläpp
av gas- och partikelformiga föroreningar

Krav på typgodkännande

40

M2, M3, N2, N3

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller
E-reglemente för

fordon som
tasi bruk
för första
gången

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk
för första
gången

1993

från
dieselmotorer -89/491/EEG
samt natur- och flytgasmotorer58
-91/542/EEG60,
tabellen i punkt
8.3.1.1 bilaga I

rad A
(EURO I):
1993

1.10.1993

rad B
(EURO II):
1.10.1995

1.10.1996

-96/1/EG

1.7.1996

På sidan 5128 i bilagan 1 varande I delens tabell 47. står:
47. Hastighets92/24/EEG
89
M2,M3,
begränsande
N2,N3
anordningar

M3 > 10 t,
N3

nya: 1.1.1994
gamla fordon som tagits i
bruk efter 1.1.1998:
i fordon som används i
internationell trafik 1.1.1995
och
i nationell trafik 1.1.1996
M2, M3 ≤ 10 t, N2: se 16 §

bör vara:
47. Hastighetsbegränsande
anordningar

92/24/EEG

89

M2,M3,s
N2, N3

M3 > 10 t, N3:
nya: 1.1.1994
gamla fordon som tagits i
bruk efter 1.1.1998:
i fordon som används i
internationell trafik 1.1.1995
och
i nationell trafik 1.1.1996
M2, M3 ≤ 10 t, N2: se 16 §
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På sidan 5128 i bilagan 1 varande I delens tabell 47. står:
47. Hastighets92/24/EEG
89
M2,M3,
begränsande
N2,N3
anordningar

M3>10 t,
N3

nya: 1.1.1994
gamla fordon som tagits i
bruk efter 1.1.1998:
i fordon som används i
internationell trafik 1.1.1995
och
i nationell trafik 1.1.1996
M2, M3≥10 t, N2: se 16 §

bör vara:
47. Hastighetsbegränsande

92/24/EEG

89

M2,M3,
N2, N3

M3>10 t, N3:
nya: 1.1.1994
anordningar gamla fordon som tagits i
bruk efter 1.1.1998:
i fordon som används i
internationell trafik 1.1.1995
och
i nationell trafik 1.1.1996
M2, M3≤10 t, N2: se 16 §

På sidan 5128 i bilagan 1 varande I delens tabell 47. står:
47. Hastighets92/24/EEG
89
M2,M3,
begränsande
N2, N3
anordningar

M3>10 t,
N3

nya: 1.1.1994
gamla fordon som tagits i
bruk efter 1.1.1988:
i fordon som används i
internationell trafik 1.1.1995
och
i nationell trafik 1.1.1996
M2, M3 ≤10 t, N2: se 16 §

bör vara:
47. Hastighetsbegränsande
anordningar

92/24/EEG

89

M2,M3,
N2, N3

M3>10 t, N3:
nya: 1.1.1994
gamla fordon som tagits i
bruk efter 1.1.1988:
i fordon som används i
internationell trafik 1.1.1995
och
i nationell trafik 1.1.1996
M2, M3 ≤10 t, N2: se 16 §

På sidan 5130 i bilagan 1 varande I delens 70 fotnoten raden 2 står:
takvärde för som serier....
bör vara:
takvärde för små serier....
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På sidan 5130 i bilagan 1 varande I delens tabell 54. står:
54. Sido96/27/EEG71
kollision
1.10.2003

bör vara:
54. Sidokollision

96/27/EEG71

95
(R-punktens höjd≥
700 mm)

M 1, N1

1.10.1998

1.10.2003

95
(R-punktens höjd≤
700 mm)

M1, N1

1.10.1998

1.10.2003

1.10.1998

1.10.2003

1.10.1998

1.10.2003

På sidan 5130 i bilagan 1 varande I delens tabell 54. står:
54. Sido96/27/EEG71
95
M 1, N1
kollision
1.10.2003
(R-punktens höjd≥
700 mm)
bör vara:
54. Sidokollision

96/27/EEG71

95
M1, N1
(R-punktens höjd≤
700 mm)

På sidan 5138 i bilagan 3 varande II delens tabell 41. står:
41

Gasformiga
88/77/EEG
föroreningar
från dieselmotorer

A

X

XN/A

X

X

N/A

A

X

N/A

X

X

N/A

bör vara:
41

Gasformiga
88/77/ETY
föroreningar
från dieselmotorer

På sidan 5143 i bilagan 5 punkt 25. står:
Punkt

Område

Direktiv

Mobilkranar i kategori N3

25.

Huvudstrålkastare (inklusive
glödlampor*)

76/761/EEG

X

Punkt

Område

Direktiv

Mobilkranar i kategori N3

25.

Huvudstrålkastare (inklusive
glödlampor)

76/761/EEG

X

bör vara:

Till Finlands författningssamling nr 1249/2002
På sidan 5149, i ledande stycket raden 2 står:
ändras i trafikministeriets beslut av den 26 juni...
bör vara:
ändras i trafikministeriets beslut av den 29 juni...
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Till Finlands författningssamling nr 1250/2002
(Kommunikationsministeriet förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars
konstruktion och utrustning)
På sidan 5151 datum för utfärdande står:
Given i Helsingfors den 11 december 2002
bör vara:
Given i Helsingfors den 19 december 2002
På sidan 5157 datumet står:
Helsingfors den 11 december 2002
bör vara:
Helsingfors den 19 december 2002
På sidan 5159 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. står:
Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

L1e, L2e,
L6e

fordon som
tas i bruk för
första gången
1.7.2001

bör vara:
Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

L1e, L2e,
L6e

fordon som
tas i bruk för
första gången
1.7.2002
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På sidan 5159 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. står:
Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

L3e, L4e,
L5eoch L7e

fordon som
tas i bruk för
första gången
1.7.2002

bör vara:
Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

L3e, L4e,
L5e och L7e

fordon som
tas i bruk för
första gången
1.7.2001

På sidan 5159 i bilagan 1 varande tabell 0. står:
Basdirektiv

Motsvarande Ereglemente

Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

2002/24/EG

L

fordon som
tas i bruk för
första gången
9.11.2003

bör vara:
Basdirektiv

Motsvarande Ereglemente

Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

2002/24/EG

fordon som
tas i bruk för
första gången

L

9.11.2003

Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande

På sidan 5159 i bilagan 1 varande tabell 18. står:
Basdirektiv

Motsvarande Ereglemente

Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp
- 2002/41/EG
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L

fordon som tas i bruk
för första gången
1.1.2004

bör vara:
Basdirektiv

Motsvarande E
-reglemente

Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

- 2002/41/EG

L

fordon som tas i bruk
för första gången

1.1.2004

På sidan 5159 i bilagan 1 varande tabell 25. står:
Basdirektiv

Motsvarande Ereglemente

Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

- 2002/41/EG

L

fordon som tas i bruk
för första gången
1.1.2004

bör vara:
Basdirektiv

Motsvarande Ereglemente

Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

- 2002/41/EG

L

fordon som tas i bruk
för första gången

1.1.2004

På sidan 5164 i bilagan 1 varande tabell 45. står:
Basdirektiv

Motsvarande Ereglemente

Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

- 2002/24/EG

L

fordon som tas i bruk
för första gången
9.11.2003

bör vara:
Basdirektiv

Motsvarande Ereglemente

Fordonskategorier som
kravet gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för
ny fordonstyp

fordon som tas i bruk
för första gången
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Till Finlands författningssamling nr 1253/2002
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon)
På sidan 5069 i 7 § 1. mom. står:
1. En inledande kontroll av fordonets bromsar skall utföras åtminstone i enlighet med punkt 1 i bilaga II till det direktiv
som nämns i 6 § 3 mom. I fråga om ett fordon i kategori N3 med utrustning för att dra en släpvagn i kategori O3 och O4 med
låsningsfria bromsar eller bromsventiler som regleras enligt belastning utförs dessutom enligt anvisningar av Fordonsförvaltningscentralen en omfattande bromskontroll för att samordna kombinationens bromsar och bestämma
bromsförhållandet.
bör vara:
1. En inledande kontroll av fordonets bromsar skall utföras åtminstone i enlighet med punkt 1 i bilaga II till det direktiv
som nämns i 6 § 3 mom. I fråga om ett fordon i kategori N3 som utrustats med låsningsfria bromsar eller bromsventiler som
regleras enligt belastning och som utrustats för att dra en släpvagn i kategori O3 eller O4, samt för släpvagn i kategori O3
eller O4 utförs dessutom enligt anvisningar av Fordonsförvaltningscentralen en omfattande bromskontroll för att
samordna kombinationens bromsar och bestämma bromsförhållandet.
På sidan 5193 i 9 § raden 4 står:
avvikelse från vad som bestäms i del I 40
bör vara:
avvikelse från vad som bestäms i del I 48
På sidan 5193 i 9 § raden 4 står:
avvikelse från vad som bestäms i del I 40
bör vara:
avvikelse från vad som bestäms i del I 48
Till Finlands författningssamling nr 1245/2002
(Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik)
På sidan 5068 i tabellen punkt c i 3 § står:
fordonskategori

periodisk besiktning skall utföras

c) paketbilar (kategori N1) och ambulanser med undantag av specialbilar vilkas totalmassa är högst 3,5
ton

första gången tre år efter den dag då fordonet togs i
bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet

bör vara:
fordonskategori

periodisk besiktning skall utföras

c) paketbilar (kategori N1) och specialbilar vilkas totalmassa är högst 3,5 ton, med undantag av ambulanser

första gången tre år efter den dag då fordonet togs i
bruk och därefter årligen senast den dag som motsvarar dagen för ibruktagandet

Till Finlands författningssamling nr 1256/2002
På sidan 5201, i ledande stycket raden 5 står:
ändras 1 § 1 och 2 mom., 2 §,...
bör vara:
ändras 1 §, 2 §,...
På sidan 5211 i 6 § 2 mom. sista raden står:
dock uppbevaras tre.
bör vara:
dock uppbevaras tre år.
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Till Finlands författningssamling nr 1260/2002
(Kommunikationsministeriet förordning om ändring av 5 och 6 § trafikministeriets
beslut om koncession för fordonsbesiktning)
På sidan 5211 i 6 § 2 mom. sista raden står:
dock uppbevaras tre.
bör vara:
dock uppbevaras tre år.

Till Finlands författningssamling nr 1301/2002
(Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner)
På sidan 5387 i ingressen står:
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 24 §, sådan den lyder delvis ändrad
i lag 1069/2000,
ändras 1 och 3–7 § samt 8 § 1 mom., 10 § 1 mom., 11 och 13–14 §, 15 § 2 mom., 16 §, 18 § 3 mom., 19 § och 22 § 2 mom.,
av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1280/2000, 10 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 917/2000 och
18 § 3 mom. sådant det lyder i lag 639/2001, samt
fogas till lagen en ny 4 a §, till 12 § nya 3 och 4 mom., till 15 § ett nytt 3 mom, till 18 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett
nytt 6 mom., till lagen en ny 19 a § och en ny kapitelrubrik framför 24 § samt nya 24 a–24 d § och till 25 § nya 2 och 3 mom.
som följer:
bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)1 och 3–7 § samt 8 § 1 mom., 10 § 1
mom., 11 och 13–14 §, 15 § 2 mom., 16 §, 18 § 3 mom., 19 § och 22 § 2 mom. och 24 §,
av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1280/2000, 10 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 917/2000, 18
§ 3 mom. sådant det lyder i lag 639/2001 och 24 § sådant sen lyder delvis ändrad i lag 1069/2000, samt
fogas till lagen en ny 4 a §, till 12 § nya 3 och 4 mom., till 15 § ett nytt 3 mom, till 18 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett
nytt 6 mom., till lagen en ny 19 a § och en ny kapitelrubrik framför 24 § samt nya 24 a–24 d § och till 25 § nya 2 och 3 mom.
som följer:
På sidan 5387 i ingressen står:
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 24 §, sådan den lyder delvis ändrad
i lag 1069/2000,
ändras 1 och 3–7 § samt 8 § 1 mom., 10 § 1 mom., 11 och 13–14 §, 15 § 2 mom., 16 §, 18 § 3 mom., 19 § och 22 § 2 mom.,
av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1280/2000, 10 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 917/2000 och
18 § 3 mom. sådant det lyder i lag 639/2001, samt
fogas till lagen en ny 4 a §, till 12 § nya 3 och 4 mom., till 15 § ett nytt 3 mom, till 18 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett
nytt 6 mom., till lagen en ny 19 a § och en ny kapitelrubrik framför 24 § samt nya 24 a–24 d § och till 25 § nya 2 och 3 mom.
som följer:
Bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)1 och 3–7 § samt 8 § 1 mom., 10 § 1
mom., 11 och 13–14 §, 15 § 2 mom., 16 §, 18 § 3 mom., 19 § och 22 § 2 mom.,
av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1280/2000, 10 § 1 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 917/2000, 18
§ 3 mom. sådant det lyder i lag 639/2001 och 24 § sådant sen lyder delvis ändrad i lag 1069/2000, samt
fogas till lagen en ny 4 a §, till 12 § nya 3 och 4 mom., till 15 § ett nytt 3 mom, till 18 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett
nytt 6 mom., till lagen en ny 19 a § och en ny kapitelrubrik framför 24 § samt nya 24 a–24 d § och till 25 § nya 2 och 3 mom.
som följer:
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Till Finlands författningssamling nr 59/2003
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter)
På sidan 134 lyder ingressen till förodningen:
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i den kommunikationsministeriets förordning av den 11 december 2002 om Kommunikationsverkets avgifter
(1126(2002) 3 § 1mom. 5 punkten samt
fogas till 2 § 1 mom. en ny 12 punkt, till 3 § 1 mom. En ny punkt samt till förordningen ny 17 a och 17 b §, som följer:
bör vara:
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 11 december 2002 om Kommunikationsverkets avgifter
(1126(2002) ingressen till 2 §, ingressen till 3 §, 3 § 1 mom. 5 punkten samt
fogas till 2 § 1 mom. en ny 12 punkt, till 3 § 1 mom en ny 7 punkt samt till förordningen nya 17 a och 17 b §, som följer:

Till Finlands författningssamling nr 106/2003
(Statsrådets förordning om ändring av 2 och 44 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg)
På sidan 226, på rad 2 i 44 § 7 mom. 3 punkten står:
på ett där befälhavaren fiskefartyg där befälhavaren
bör vara:
på ett fiskefartyg där befälhavaren
På sidan 226, på rad 4 i 44 § 7 mom. 1 punkten står:
fiskefartyg som hör klass III
bör vara:
fiskefartyg som hör till klass III
På sidan 226, på rad 5 i 44 § 7 mom. 1 punkten står:
sjötjänst som vaktstyrman under 12 månders tid
bör vara:
sjötjänst som vaktstyrman under 12 månaders tid
På sidan 226, på raderna 3 och 4 i 44 § 7 mom. 2 punkten står:
skall ha förarbrev A för fiskefartyg under 12 månaders tid, eller
bör vara:
skall ha förarbrev A för fiskefartyg, eller

Till Finlands författningssamling nr 127/2003
( Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder)
På sidan 285, raderna 10 och 11 i ingressen står:
.., till 49 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag,..
bör vara:
.., till 49 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1195/1993,..
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Till Finlands författningssamling nr 128/2003
( Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar)
På sidan 299, raden 5 står:
....., av dessa lagrum 57 § sådan den lyder delvis ändrad
bör vara:
....., av dessa lagrum 57 § sådan den lyder ändrad

Till Finlands författningssamling nr 178/2003
( Lag om ändring av lagen om nödcentraler)
På sidan 385, i fotnoten står:
RP 193/2001
bör vara:
RP 193/2002

Till Finlands författningssamling n:o 286/2003
(Arbetsordning för utrikesministeriet)
På sidan 681, 89 § 1 mom. rad 18 står:
7)...
bör vara:
6)...
samt
samma mom. rad 21 står:
8)...
bör vara:
7)...

Till Finlands författningssamling nr 313/2003
(Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg)
På sidan 792, paragraf 1.1.3.4.2 står:
Visst farligt gods som är förpackat i begränsad mängd kan undantas utom 20.4.1 under förutsättning att bestämmelserna
i 3.4 är uppfyllda.
Bör vara:
Visst farligt gods som är förpackat i begränsad mängd kan undantas under förutsättning att bestämmelserna i 3.4 är
uppfyllda.
På sidan 911, för den andra benämningen av UN-nummer 1588 (förpackningsgrupp II) i kolumn (16) i tabell A av kapitel 3.2
står:
s
Bör vara:
V11
På sidan 935 för UN-nummer 1869 i kolumn (16) i tabell A av kapitel 3.2 står:
s
bör vara utan text.
På sidan 1010, för den andra benämningen av UN-nummer 2790 (förpackningsgrupp III) i kolumn (7) i tabell A av kapitel
3.2 står:
s
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Bör vara:
LQ19
Underrubriken i den tionde kolumnen i tabell A i kapitel 3.2 på sidorna 820-1079 lyder:
Instructioner 4.2.4.2
Bör vara:
Instruktioner 4.2.5.2
Underrubriken i den elfte kolumnen i tabell A i kapitel 3.2 på sidorna 820-1079 lyder:
Särbestämmelser 4.2.4.3
Bör vara:
Särbestämmelser 4.2.5.3
Benämningarna av UN-nummer 1950 i kolumn 2 i tabell A av kapitel 3.2 på sida 940 lyder:
UN-nr
(1)
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Benämning och beskrivning
3.1.2
(2)
AEROSOLER, kvävningsframkallande
AEROSOLER, frätande
AEROSOLER, frätande, oxiderande
AEROSOLER, brandfarliga
AEROSOLER, brandfarliga, frätande
AEROSOLER, oxiderande
AEROSOLER, giftiga
AEROSOLER, giftiga, frätande
AEROSOLER, giftiga, brandfarliga
AEROSOLER, giftiga, brandfarliga, frätande
AEROSOLER, giftiga, oxiderande
AEROSOLER, giftiga, oxiderande, frätande

bör vara:
UN-nr
(1)
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Benämning och beskrivning
3.1.2
(2)
AEROSOLER, kvävningsframkallande
AEROSOLER, brandfarliga
AEROSOLER, oxiderande
AEROSOLER, giftiga
AEROSOLER, giftiga, frätande
AEROSOLER, giftiga, brandfarliga
AEROSOLER, giftiga, brandfarliga, frätande
AEROSOLER, giftiga, oxiderande
AEROSOLER, giftiga, oxiderande, frätande
AEROSOLER, frätande
AEROSOLER, frätande, oxiderande
AEROSOLER, brandfarliga, frätande

På sidan 935 för UN-nummer 1869 i kolumn (16) i tabell A av kapitel 3.2 står:
s
bör vara utan text.
På sidan 1010, för den andra benämningen av UN-nummer 2790 (förpackningsgrupp III) i kolumn (7) i tabell A av kapitel
3.2 står:
s
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Bör vara:
LQ19
Underrubriken i den tionde kolumnen i tabell A i kapitel 3.2 på sidorna 820-1079 lyder:
Instructioner 4.2.4.2
Bör vara:
Instruktioner 4.2.5.2
Underrubriken i den elfte kolumnen i tabell A i kapitel 3.2 på sidorna 820-1079 lyder:
Särbestämmelser 4.2.4.3
Bör vara:
Särbestämmelser 4.2.5.3
Benämningarna av UN-nummer 1950 i kolumn 2 i tabell A av kapitel 3.2 på sida 940 lyder:
UN-nr

Benämning och beskrivning
3.1.2

(1)

(2)

1950

AEROSOLER, kvävningsframkallande

1950

AEROSOLER, frätande

1950

AEROSOLER, frätande, oxiderande

1950

AEROSOLER, brandfarliga

1950

AEROSOLER, brandfarliga, frätande

1950

AEROSOLER, oxiderande

1950

AEROSOLER, giftiga

1950

AEROSOLER, giftiga, frätande

1950

AEROSOLER, giftiga, brandfarliga

1950

AEROSOLER, giftiga, brandfarliga, frätande

1950

AEROSOLER, giftiga, oxiderande

1950

AEROSOLER, giftiga, oxiderande, frätande

bör vara:
UN-nr
(1)
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

Benämning och beskrivning
3.1.2
(2)
AEROSOLER, kvävningsframkallande
AEROSOLER, brandfarliga
AEROSOLER, oxiderande
AEROSOLER, giftiga
AEROSOLER, giftiga, frätande
AEROSOLER, giftiga, brandfarliga
AEROSOLER, giftiga, brandfarliga, frätande
AEROSOLER, giftiga, oxiderande
AEROSOLER, giftiga, oxiderande, frätande
AEROSOLER, frätande
AEROSOLER, frätande, oxiderande
AEROSOLER, brandfarliga, frätande
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Sista meningen i förpackningsinstruktion P200, punkt (9) t, i avsnitt 4.1.4.1 på sidan 1137 lyder:
Om villkoren för fyllning skiljer sig från dem i P200 (5), skall transporthandlingen innefatta texten ’’Transport enligt
förpackningsinstruktion P200, särbestämmelse t’’ och angivelse av referenstemperaturen som använts för beräkning av
fyllningsförhållandet.
bör vara:
Om villkoren för fyllning skiljer sig från dem i P200 (5), skall transporthandlingen innefatta texten ’’Transport enligt
förpackningsinstruktion P200, särbestämmelse ta’’ och angivelse av referenstemperaturen som använts för beräkning av
fyllningsförhållandet.
Rubriken i avsnitt 6.2.5.4 på sidan 1185 lyder:
Serviceutrustning
bör vara:
Driftutrustning
På sidan 1126, den första raden i särbestämmelse för förpackningen PP81 av förpackningsinstruktion P001 står:
För UN 1790 med över 60 %, dock högst 85 % fluorvätesyra och UN 2031 med över 55 %
bör vara:
För UN 1790 med över 60 %, dock högst 85 % vätefluorid och UN 2031 med över 55 %
På sidan 1156, den tredje raden i avsnitt 4.2.4.2 står:
kontrolleras enligt bestämmelserna i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200, och 6.2.1.5.
bör vara:
kontrolleras enligt bestämmelserna i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200, och 6.2.1.6.
På sidan 1201, den fösta satsen i avsnitt 6.7.1.1 står:
Bestämmelserna i detta kapitel gäller UN-tankar avsedda för transport av farligt gods i klass 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7, 8, och 9 och UN-MEG-containrar för transport av ej kylda gaser i klass 2 med alla transportslag.
bör vara:
Bestämmelserna i detta kapitel gäller UN-tankar avsedda för transport av farligt gods och UN-MEG-containrar för
transport av ej kylda gaser i klass 2 med alla transportslag.
På sidan 1213, den andra satsen i avsnitt 6.7.5.12.4 står:
Element och rörledningar skall kontrolleras inom de i förpackningsinstruktion P200 angivna intervallen och i överensstämmelse med bestämmelserna i 6.2.1.5.
bör vara:
Element och rörledningar skall kontrolleras inom de i förpackningsinstruktion P200 angivna intervallen och i överensstämmelse med bestämmelserna i 6.2.1.6.

Till Finlands författningssamling nr 314/2003
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av
farliga ämnen på järnväg)
På sidan 1579, den första raden i särbestämmelse för förpackningen PP81 av förpackningsinstruktion P001 står:
För UN 1790 med över 60 %, dock högst 85 % fluorvätesyra och UN 2031 med över 55 %
bör vara:
För UN 1790 med över 60 %, dock högst 85 % vätefluorid och UN 2031 med över 55 %
På sidan 1609, den tredje raden i avsnitt 4.2.4.2 står:
kontrolleras enligt bestämmelserna i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200, och 6.2.1.5.
bör vara:
kontrolleras enligt bestämmelserna i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200, och 6.2.1.6.
På sidan 1653, den första satsen i avsnitt 6.7.1.1 står:
Bestämmelserna i detta kapitel gäller UN-tankar avsedda för transport av farligt gods i klass 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7, 8, och 9 och UN-MEG-containrar för transport av ej kylda gaser i klass 2 med alla transportslag.
bör vara:
Bestämmelserna i detta kapitel gäller UN-tankar avsedda för transport av farligt gods och UN-MEG-containrar för
transport av ej kylda gaser i klass 2 med alla transportslag.
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På sidan 1665, den andra satsen i avsnitt 6.7.5.12.4 står:
Element och rörledningar skall kontrolleras inom de i förpackningsinstruktion P200 angivna intervallen och i överensstämmelse med bestämmelserna i 6.2.1.5.
bör vara:
Element och rörledningar skall kontrolleras inom de i förpackningsinstruktion P200 angivna intervallen och i överensstämmelse med bestämmelserna i 6.2.1.6.
Rubriken i avsnitt 6.2.5.4 på sidan 1185 lyder:
Serviceutrustning
bör vara:
Driftutrustning

Till Finlands författningssamling nr 359/2003
(Medborgarskapslag)
På sidan 1779, i häftens innehållsförteckning finns lagens nummer 1779.
Bör vara 359.

Till Finlands författningssamling nr 381/2003
(Lag om ändring av rättegångsbalken)
På sidan 1874, i 26 kap., 2 § 1 mom. 2 punkten står:
2) tingsrättens avgörande eller det förfarande som har iakttagits där inte är oriktigt, eller att
Bör vara:
2) tingsrättens avgörande eller det förfarande som har iakttagits där inte är oriktigt, och att

Till Finlands författningssamling nr 477/2003
(Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning)
På sidan 2169 31 a § 3 mom. rad 6 står:
återstående arbetsdagen med stöd av 36 § 2 mom.
bör vara:
återstående arbetsdagen med stöd av 36 § 2 eller 3 mom.

Till Finlands författningssamling nr 479/2003
(Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning)
På sidan 2180 35 a § 1 mom. rad 10 står:
åtgärder enligt 35 § 2 mom. skall den
bör vara:
åtgärder enligt 35 § skall den
På sidan 2180 35 a § 3 mom. rad 3 står:
åtgärder enligt 35 § 2 mom. skall registreras
bör vara:
åtgärder enligt 35 § 2 och 3 mom. skall registreras
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På sidan 2180 35 a § saknas 5 mom. (fogas ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom)
5 mom. bör vara:
Beslut om verkställigheten och om dess begynnelsetid skall fattas samtidigt som beslutet om avstängning för en viss tid
eller uppsägning från elevhemmet, även om det sistnämnda beslutet inte har vunnit laga kraft.
På sidan 2180, lagens 35 b § 1 mom. högra spalten, sista raden står:
från undervisningen enligt 35 § 2 mom.
bör vara:
från undervisningen enligt 35 § 3 mom.

Till Finlands författningssamling nr 575/2003
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om
bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidan 2445 i bilagan 1 varande I delens tabell 45. punkt står:
——————————————————————————————————————
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskategorier som
rande
kravet gäller
Ereglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för
- ändringsdirektiv

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
tas i bruk för
typ
i bruk för
första
första gången
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
45.
Säkerhetsglas

92/22/EEG64

ny fordonstyp

43

M, N

kategori M1: kategori M1:
1.1.1996
1.1.1998

1993

- 2001/92/EG65
M, N, O
1.10.2002
1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
bör vara:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskategorier som
rande
kravet gäller
Ereglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för
- ändringsdirektiv

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
tas i bruk för
typ
i bruk för
första
första gången
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
45.
Säkerhetsglas
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ny fordonstyp

92/22/EEG64

43

- 2001/92/EG

M, N, O kategori
kategori M1:
M1:1.10.2002 1.7.200365

M, N

kategori M1: kategori M1:
1.1.1996
1.1.1998
1.10.2002

1993
gäller inte

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

——————————————————————————————————————
Som alternativ till säkerhetsglas enligt direktiv 92/22/EEG eller E-reglementet 42 i andra fordon i kategori M1
godkänns på lämpligt sätt märkt säkerhetsglas som motsvarar Förenta staternas standard ANSI Z.26.1-1983 eller en
senare version av den.
65
På säkerhetsglas som säljs enbart i delar tillämpas kraven fr.o.m. 1.7.2003; för fordon som är i bruk får säkerhetsglas
som uppfyller kraven i direktiv 92/22/EEG försättningsvis tillverkas, importeras, säljas och tas i bruk.
——————————————————————————————————————
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Till Finlands författningssamling nr 824/2003
På sidan 3116 lyder ingressen på förordningen:
I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet,
ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 31, 32, 34, 35, 36 §, 36 a § 2 mom., 37 § 2 och 3 mom.
samt 38 a §,
av dessa lagrum 34 § sådan den lyder dels i förordning 403/1998 och dels i förordning 595/2000, 35 § delvis ändrad i
nämnda förordning 403/1998, 36 a § i förordning 131/2003, 37 § i förordning 1075/1999 och 38 a § i förordning 1403/1995
samt
fogas till förordningens 5 kap. nya 30 a, 35 a och 35 b §, som följer:
Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet,
ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 31 § 1 mom., 32, 34, 35, 36 §, 36 a § 2 mom., 37 § 2 och
3 mom. samt 38 a §,
av dessa lagrum 31 § 1 mom. sådan den lyder i förordningen 131/2003, 34 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning
403/1998 och i förordning 595/2000, 35 §, 36 a § 2 mom., 37 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 131/2003
och 38 a § sådan den lyder i förordning 1403/1995 samt
fogas till förordningens 5 kap. nya 30 a, 35 a och 35 b §, som följer:
På sidan 3117 i 35 a § 2 mom. står:
Om ett hyresaravalån med fasta amorteringar har beviljats för ett bostadsrättshus, skall det, avvikande från vad som
föreskrivs i 2 mom., amorteras på följande sätt: ...
Bör vara:
Om ett hyresaravalån med fasta amorteringar har beviljats för ett bostadsrättshus, skall det, avvikande från vad som
föreskrivs i 1 mom., amorteras på följande sätt: ...
På sidan 3117 i 35 a § 2 mom. står:
Om ett hyresaravalån med fasta amorteringar har beviljats för ett bostadsrättshus, skall det, avvikande från vad som
föreskrivs i 2 mom., amorteras på följande sätt: ...
Bör vara:
Om ett hyresaravalån med fasta amorteringar har beviljats för ett bostadsrättshus, skall det, avvikande från vad som
föreskrivs i 1 mom., amorteras på följande sätt: ...
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Till Finlands författningssamling nr 829/2003
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om
bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidan 3130 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt ändringsdirektiv står:
——————————————————————————————————————
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskaterande
gorier som
Ekravet gäller
reglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
tas i bruk för
första gången
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ändringsdirektiv

ny fordonstyp

- 2001/92/EG19
43
M, N, O
1.10.2002
1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
bör vara:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskaterande
gorier som
Ekravet gäller
reglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
tas i bruk för
första gången
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ändringsdirektiv

- 2001/92/EG19

ny fordonstyp

43

M, N, O

kategori M1: kategori M1: 1.10.2002
gäller inte
1.10.2002
1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

——————————————————————————————————————
19
Administrativa ändringar av direktivet om säkerhetsglas, se punkt 45.
——————————————————————————————————————
På sidan 3130 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt sista ändringsdirektiv står:
——————————————————————————————————————
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskategorier som
rande
kravet gäller
Ereglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

56

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

- ändringsdirektiv

ny fordonstyp

fordon som ny fordons- fordon som tas
tas i bruk för
typ
i bruk för
första
första gången
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- 2001/116/EG20

-

Basdirektiv

Motsva- Fordonskategorier som
rande
kravet gäller
Ereglemente

övriga
övriga
kategori M1: kategori M1:
fordonskate- fordonskate1.7.2002
1.7.2003
gorier:
gorier:
(gäller
1.7.2002
1.7.2003
mallar för
(gäller mallar
intyg om
för intyg om
överensöverensstämstämmelse)
melse)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
bör vara:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

M, N, O

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
tas i bruk för
första gången
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ändringsdirektiv

-

ny fordonstyp

- 2001/116/EG20

-

2003/19/EG

-

M, N, O

övriga
övriga
kategori M1: kategori M1:
fordonskate- fordonskate1.7.2002
1.7.2003
gorier:
gorier:
(gäller
1.7.2003
1.7.2002
mallar för
(gäller mallar
intyg om
för intyg om
överensöverensstämstämmelse)
melse

M2, M3, N,
1.10.2004
gäller inte
O
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

——————————————————————————————————————
20
Det första skedet i totalrevideringen av typgodkännandedirektivet: revidering av bilagorna tilldirektivet.
——————————————————————————————————————
På sidan 3130 bilagan 1 varande I delens tabell 0. det sista ändringsdirektiv står:
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Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordonskategoriet
som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

- 2001/116/EG20

-

M, N, O

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordonskategoriet
som
kravet
gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

kategori M1:
1.7.2002

kategori M1:
1.7.2003
(gäller mallar
för intyg om
överensstämmelse)

övriga
övriga
fordonskatefordonskategorier:
gorier: 1.7.2003
1.7.2002 (gäller mallar för
intyg om överensstämmelse)

bör vara:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

- ändringsdirektiv

- 2001/116/EG20

- 2003/19/EG

-

M2, M3,
N, O

M, N, O

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

kategori M1:
1.7.2002

kategori M1:
1.7.2003
(gäller mallar
för intyg om
överensstämmelse)

övriga
övriga
fordonskatefordonskategorier: 1.7.2003
gorier:
1.7.2002 (gäller mallar för
intyg om överensstämmelse)
1.10.2004

fordon som
tas i bruk för
första gången

gäller inte

Till Finlands författningssamling nr 1022/2003
(Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för myntkonsten)
På sidan 3544 3 § 1 mom. är:
... och dess vikt 13,2 +/- 0,3 gram.
bör vara:
... och dess vikt 12,8 +/- 0,3 gram.

Till Finlands författningssamling nr 1049/2003
(Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning
avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2003)
På sidan 3644, i sista raden av 5 § står:
(90/2003)
bör vara:
(91/2003)
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Till Finlands författningssamling nr 1237/2003
(Miljöministeriets författning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 4228 i bilagan, rad 10 från slutet av sidan står:
Djurstallar och pälsdjurfarmer
- djurstallar som är avsedda för minst 150 mjölkkor, 400 köttnöt, 500 fullvuxna suggor,
2 000 slaktsvin, 60 000 värphönor eller 100 000 broilrar eller andra djurstallar som med
avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar ett djurstall för 2 000
slaktsvin (7,5-12,5 dagsverk)
- andra djurstallar (4-6 dagsverk)
- pälsdjurfarmer för minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 1 200 avelshonor
av räv eller sjubb eller för minst 1 600 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjurfarmer
som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar en pälsdjurfarm
för 4 000 avelshonor av mink (7,5-12,5 dagsverk)
- andra pälsdjurfarmer (4-6 dagsverk)

2 800
1 400

bör vara:
Djurstallar och pälsdjurfarmer
- djurstallar som är avsedda för minst 150 mjölkkor, 400 köttnöt, 500 fullvuxna suggor,
2 000 slaktsvin, 60 000 värphönor eller 100 000 broilrar eller andra djurstallar som med
avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar ett djurstall för 2 000
slaktsvin (7,5-12,5 dagsverk)
- andra djurstallar (4-6 dagsverk)
- pälsdjurfarmer för minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 1 200 avelshonor
av räv eller sjubb eller för minst 1 600 avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjurfarmer
som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar en pälsdjurfarm
för 4 000 avelshonor av mink (7,5-12,5 dagsverk)
- andra pälsdjurfarmer (4-6 dagsverk)

1 800
1 200

2 800
1 400

1 800
1 200

Till Finlands författningssamling nr 1273/2003
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet)
På sidan 4337 , i inledningssatsen står:
ändras 2, 4, 9, 20, 21, 29 – 34, 36, 37 och 44 §, rubriken för 6 kap., 45, 46, 48, 55 och 60 §,
bör vara:
ändras 2, 4, 9, 20, 21, 29 – 34, 36, 37 och 44 §, rubriken för 6 kap., 45, 46, 48, 55, 60 och 64 §,
På sidan 4337 , i inledningssatsen står:
ändras 2, 4, 9, 20, 21, 29 – 34, 36, 37 och 44 §, rubriken för 6 kap., 45, 46, 48, 55 och 60 §,
bör vara:
ändras 2, 4, 9, 20, 21, 29 – 34, 36, 37 och 44 §, rubriken för 6 kap., 45, 46, 48, 55, 60 och 64 §,
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Till Finlands författningssamling nr 56/2004
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om tvåoch trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning:
På sidan 151 i bilagan 1 varande I delens tabell 28. det sista ändringsdirektiv står:
Krav, system, kom- Basdirektiv
ponent eller separat
teknisk enhet

Motsvarande
E-reglemente

Fordons- Datum för ikraftträdande
kategorier
som kravet gäller
Krav på typgodkännande för

- ändringsdirektiv

- 2003/77/EG2a

L

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller E-reglemente för

ny fordonstyp

fordon som tas ny fordons- fordon som
i bruk för typ
tas i bruk för
första gången
första gången

4.9.2004/
1.1.20063a

1.1.20074a

bör vara:
Krav, system, kom- Basdirektiv
ponent eller separat
teknisk enhet

Motsvarande
E-reglemente

Fordons- Datum för ikraftträdande
kategorier
som kravet gäller
Krav på typgodkännande för

- ändringsdirektiv

- 2003/77/EG2a

L

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller E-reglemente för

ny fordonstyp

fordon som tas ny fordons- fordon som
i bruk för typ
tas i bruk för
första gången
första gången

4.9.2004/
1.1.20063a

1.1.20074a

Till Finlands författningssamling nr 74/2004
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om
bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidan 203 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt ändringsdirektiv står:
——————————————————————————————————————
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

- ändringsdirektiv
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Motsva- Fordonskategorier som
rande
kravet gäller
Ereglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny fordonstyp

ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
första gången

fordon som
tas i bruk för
första
gången

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- 2001/92/EG19
43
M, N, O
1.10.2002
1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
bör vara:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskategorier som
rande
kravet gäller
Ereglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
tas i bruk för
första gången
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ändringsdirektiv

- 2001/92/EG19

ny fordonstyp

43

M, N, O

kategori M1: kategori M1: 1.10.2002
gäller inte
1.10.2002
1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

——————————————————————————————————————
19
Administrativa ändringar av direktivet om säkerhetsglas, se punkt 45.
——————————————————————————————————————

På sidan 203 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt sista ändringsdirektiv står:
——————————————————————————————————————
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskaterande
gorier som
Ekravet gäller
reglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
tas i bruk för
första gången
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ändringsdirektiv

ny fordonstyp

- 2003/102/EG20a

-

Basdirektiv

Motsva- Fordonskategorier som
rande
kravet gäller
Ereglemente

1.10.2005/
31.12.2012/
1.9.2010
1.9.2015
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
bör vara:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

M1, N1

Datum för ikraftträdande
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Krav på typgodkännande
för
- ändringsdirektiv

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny fordonstyp

fordon som ny fordons- fordon som tas
tas i bruk för
typ
i bruk för
första
första gången
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- 2003/19/EG

-

M2, M3, N,
O

-2003/102/EG20a

-

M1, N1

1.10.2004

gäller inte

1.10.2005/
31.12.2012/
1.9.2010
1.9.2015
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

——————————————————————————————————————
20a
Skydd för fotgängare, se punkt 58.
——————————————————————————————————————
På sidan 203 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt står:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordonskategoriet
som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

gäller inte

13.2.2004
(se fotnot 69:
alternativ
nationell
författning)

13.2.2004
(se fotnot 69:
alternativ
nationell
författning)

övriga
fordonskategorier:
1.7.2002

övriga
fordonskategorier:
1.7.2003
(gäller mallar för
intyg om
överensstämmelse)

- 2001/85/EG18

36, 52,
66, 107

M2 , M3

13.2.2004
(gäller EGtypgodkännande
för fordonstyp
eller karosserityp som separat
teknisk enhet)

- 2001/92/EG19

43

M, N, O

1.10.2002

-

M, N, O

kategori M1:
1.7.2002

kategori M1:
1.7.2003
(gäller mallar
för intyg om
överensstämmelse)

- 2003/102/EG20a -

M1, N1

1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

Basdirektiv

Fordonskategoriet
som
kravet
gäller

- 2001/116/EG

20

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

1.7.2003

bör vara:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

- ändringsdirektiv
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Motsvarande
E-reglemente

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för
ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

- 2001/85/EG18

36, 52,
66, 107

M2, M3

13.2.2004
(gäller EGtypgodkännande
för fordonstyp
eller karosserityp som separat
teknisk enhet)

gäller inte

- 2001/92/EG19

43

M, N, O

1.10.2002

1.7.2003

-

M, N, O

kategori M1:
1.7.2002

kategori M1:
1.7.2003
(gäller mallar
för intyg om
överensstämmelse)

- 2001/116/EG

20

- 2003/19/EG

M2, M3,
N, O

- 2003/102/EG20a -

13.2.2004
(se fotnot 69:
alternativ
nationell
författning)

övriga
övriga
fordonskatefordonskategorier: 1.7.2003
gorier:
1.7.2002 (gäller mallar för
intyg om
överensstämmelse)
1.10.2004

M1, N1

1.10.2005/
1.9.2010

13.2.2004
(se fotnot 69:
alternativ
nationell
författning)

gäller inte

31.12.2012/
1.9.2015

Till Finlands författningssamling nr 313/2004
(Statsrådet förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om medicinsk forskning)
På sidan 919 3 § 1 mom 2)-punkten står:
2) en utredning om den som undersöks är en i 7–10 § i nämnda lag avsedd person,
Bör vara:
2) en utredning om att den information som avses i 6 § 2 mom. i nämnda lag har getts till den som undersöks samt en
utredning om vem som gett information,

Till Finlands författningssamling nr 421/2004
(SHMs förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet; Bilaga)
På sidan 1231, på raden 4 i Förkortning-kolumnen står:
dTap
Bör vara:
dtap
På sidan 1232, i början av andra stycket står:
I ställer för DtaP-IPV-Hib...
Bör vara:
I ställer för DTaP-IPV-Hib...
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Till Finlands författningssamling nr 479/2004
På sidan 1379, förordningens rubrik står:
Republikens presidents förordning
om sättande i kraft av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter samt om ikraftträdande
av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och
av lagen om ändring av 24 § lagen om paketresor
bör vara:
Republikens presidents förordning
om sättande i kraft av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter samt om ikraftträdande
av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om
vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter och ikraftträdande av lagen om ändring av 24 § lagen om
paketresor
På sidan 1379, i slutet av 1 § står:
...hos den internationella civilluftfartsorganisationen...
bör vara:
...hos Internationella civilluftfartsorganisationen...

Till Finlands författningssamling nr 702/2004
(Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform)
På sidan 1991 i 5 b § 2 mom. står:
...lagen om europabolag ( / )
bör vara:
...lagen om europabolag (742/2004)

Till Finlands författningssamling nr 717/2004
(Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet)
På sidan 2059, i ikraftträdelsestadgandens tredje moment, raden 6 står:
som avses i 6 a § 4 mom. utgör 57 procent
bör vara:
som avses i 6 a § 5 mom. utgör 57 procent

Till Finlands författningssamling nr 766/2004
(Lag om ändring av gymnasielagen)
På sidan 2159, i fotnoten av förarbetena står:
RP 18/2004
KuUB 9/2004
RSv 90/2004
bör vara:
RP 47/2004
KuUB 7/2004
RSv 68/2004
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Till Finlands författningssamling nr 840/2004
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om
bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidan 2323 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt ändringsdirektiv står:
——————————————————————————————————————
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskaterande
gorier som
Ekravet gäller
reglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
tas i bruk för
första gången
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ändringsdirektiv

ny fordonstyp

- 2001/92/EG19
43
M, N, O
1.10.2002
1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
bör vara:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskategorier som
rande
kravet gäller
Ereglemente

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
tas i bruk för
första gången
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ändringsdirektiv

- 2001/92/EG19

ny fordonstyp

43

M, N, O

kategori M1: kategori M1: 1.10.2002
gäller inte
1.10.2002
1.7.2003
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

——————————————————————————————————————
19
Administrativa ändringar av direktivet om säkerhetsglas, se punkt 45.
——————————————————————————————————————

På sidan 2323 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt ändringsdirektiv står:
——————————————————————————————————————
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

Basdirektiv

Motsva- Fordonskaterande
gorier som
Ekravet gäller
reglemente

Datum för ikraftträdande
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Krav på typgodkännande
för
- ändringsdirektiv

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny fordonstyp

fordon som ny fordons- fordon som tas
tas i bruk för
typ
i bruk för
första
första gången
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- 2003/102/EG20a

-

Basdirektiv

Motsva- Fordonskaterande
gorier som
Ekravet gäller
reglemente

1.10.2005/
31.12.2012/
1.9.2010
1.9.2015
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
bör vara:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Krav, system,
komponent eller
separat teknisk
enhet

M1, N2

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande
för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

fordon som ny fordons- fordon som tas
typ
i bruk för
tas i bruk för
första gången
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- ändringsdirektiv

ny fordonstyp

- 2003/19/EG

-

M2, M3, N,
O

- 2003/102/EG20a

-

M1, N1

1.10.2004

gäller inte

1.10.2005/
31.12.2012/
1.9.2010
1.9.2015
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

——————————————————————————————————————
20a
Skydd för fotgängare, se punkt 58.
——————————————————————————————————————
På sidan 2323 i bilagan 1 varande I delens tabell 0. punkt står:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordonskategoriet
som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv
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Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

- 2001/56/EG17

-

M, N, O

kategori M1:
9.5.2004

kategori M1:
9.5.2005

9.5.2004

gäller inte

- 2001/85/EG18

36, 52,
66, 107

M2 , M3

13.2.2004
(gäller EGtypgodkännande
för fordonstyp
eller karosserityp som separat
teknisk enhet)

gäller inte

13.2.2004
(se fotnot 69:
alternativ
nationell
författning)

13.2.2004
(se fotnot 69:
alternativ
nationell
författning)

- 2001/92/EG19

43

M, N, O

1.10.2002

1.7.2003

- 2001/116/EG20

-

M, N, O

kategori M1:
1.7.2002

kategori M1:
1.7.2003 (gäller
mallar för intyg
om överensstämmelse)

- 2003/102/EG20a -

M1, N1

1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

Basdirektiv

Fordonskategoriet
som
kravet
gäller

övriga
fordonskategorier:
1.7.2002

övriga
fordonskategorier:
1.7.2003
(gäller mallar för
intyg om överensstämmelse)

bör vara:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Motsvarande
E-reglemente

- ändringsdirektiv

Datum för ikraftträdande
Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

- 2001/56/EG17

-

M, N, O

kategori M1:
9.5.2004

kategori M1:
9.5.2005

9.5.2004

gäller inte

- 2001/85/EG18

36, 52,
66, 107

M2 , M3

13.2.2004
(gäller EGtypgodkännande
för fordonstyp
eller karosserityp som separat
teknisk enhet)

gäller inte

13.2.2004
(se fotnot 69:
alternativ
nationell
författning)

13.2.2004
(se fotnot 69:
alternativ
nationell
författning)

- 2001/92/EG19

43

M, N, O

1.10.2002

1.7.2003

- 2001/116/EG20

-

M, N, O

kategori M1:
1.7.2002

kategori M1:
1.7.2003 (gäller
mallar för intyg
om överensstämmelse)

övriga
fordonskategorier:
1.7.2002

övriga
fordonskategorier:
1.7.2003
(gäller mallar för
intyg om överensstämmelse)

- 2003/19/EG

M2, M3,
N, O

1.10.2004

gäller inte

- 2003/102/EG20a -

M1, N1

1.10.2005/
1.9.2010

31.12.2012/
1.9.2015

På sidan 2328 i bilagan 1 varande I delens tabell 47. punkt står:
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Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordonskategoriet
som
kravet
gäller

92/24/EEG

Krav på typgodkännande för

ny
fordonstyp

- ändringsdirektiv

47.
Hastighetsbegränsare

Datum för ikraftträdande

89

fordon som
tas i bruk för
första gången

M2, M3,
N2, N3

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för
ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

M310 t,
N3:
nya 1.1.1994
gamla fordon som tagits i
bruk efter 1.1.1998:
i fordon som används i internationell trafik 1.1.1995 och i nationell trafik 1.1.1996 M2,
M3[00a3]10 t, N2: se 16 §

- 2004/11/EG

-

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

1.1.2005

Bör vara:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Fordonskategoriet
som
kravet
gäller

92/24/EEG

Krav på typgodkännande för

ny
fordonstyp

- ändringsdirektiv

47.
Hastighetsbegränsare

Datum för ikraftträdande

89

M2, M3,
N2, N3

fordon som
tas i bruk för
första gången

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller Ereglemente för
ny
fordonstyp

fordon som
tas i bruk för
första gången

M3 > 10 t, N3:
nya 1.1.1994
gamla fordon som tagits i
bruk efter 1.1.1988:
i fordon som används i
internationell trafik
1.1.1995 och i nationell
trafik 1.1.1996
M2, M3 ≤ 10 t, N2: se 16 §

- 2004/11/EG

-

Till Finlands författningssamling nr 877/2004
(Statsrådets förordning om ändring av 12§ i företagsinteckningsförordningen)
På sidan 2454, sista raden står:
Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2004.
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1.1.2005

Till Finlands författningssamling nr 921/2004
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om tvåoch trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning)
På sidan 2563 datum för utfärdande och underskriftningsdatum står:
Given i Helsingfors den 26 oktober 2004
Helsingfors den 26 oktober 2004
Bör vara:
Given i Helsingfors den 21 oktober 2004
Helsingfors den 21 oktober 2004

Till Finlands författningssamling nr 1001/2004
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2004)
På sidan 2709, i 7 § 1 mom. fotnot står:
.... i 5 § 3 mom.
bör vara:
... i 5 § 2 mom.

Till Finlands författningssamling nr 1077/2004
(Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa
främmande ämnen)
På sidan 2901, 5 § 2 mom., på raderna 2-5 står:
av den 22 mars 2004 om metoder för provtagning och analys av vissa främmande ämnen (1137/2000).
bör vara:
av den 22 mars 2002 om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen (239/2002).

Till Finlands författningssamling nr 1127/2004
(Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner)
På sidan 3036, 4 §, under rubriken 5. Kraftstationer. I texten före tabeller 1 och 2 står:
...en effekt om ‡ 8 MW...
före Tabell 1 bör vara:
...en effekt om ≥ 8 MW...
och före Tabell 2 bör vara:
en effekt om ≤ 8 MW
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Till Finlands författningssamling nr 1151/2004
(Social och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut angående
villkoren för registrering av i 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 11 § lagen om pension för företagare
avsett pensionsskydd)
På sidan 3129, 5 §, den första raden står:
I de ovan i 4 mom. avsedda fallen skall de
bör vara:
I de ovan i 4 § avsedda fallen skall de

Till Finlands författningssamling nr 1320/2004
(Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar)
På sidan 3742, ingressens sista kapitel står:
fogas till 10 kap. nya 1 a–1 c §, till 10 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 451/1995 och i nämnda lag 340/2000,
ett nytt 6 mom. och till 10 kap. 5 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:
bör vara:
fogas till 10 kap. nya 1 a–1 c § samt till 10 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 451/1995 och i nämnda lag
340/2000, ett nytt 6 mom. som följer:

Till Finlands författningssamling nr 1336/2004
(Statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen)
På sidan 1, 3 § 1 mom. 1 punkten, rad 1 och 2, står:
... livsmedel, livsmedelsföretagare och slutkonsument ...
Bör vara:
... livsmedel, livsmedelsföretagare och slutkonsument...
På sidan 1, 3 § 1 mom. 2 punkten, rad 2 och 3 står:
... etikett och märkning i artikel 2.2 a, d, e, i och j...
Bör vara:
...etikett och märkning i artikel 2.2 a, e, i och j...
På sidorna 3789 och 3796, förordningens rubrik står:
Statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxarna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
Bör vara:
Statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen

Till Finlands Författningssamling nr 1010/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade)
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Till Finlands författningssamling nr 1357/2004
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan)
På sidan 3847, 4 § 2 mom.1 rad står:
I den marknadsprognos som avses i 1 § 4
bör vara:
I den marknadsprognos som avses i 1 mom. 3
På sidan 3848 paragrafnumreringen står:
9 § Behandlingsavgifter
10 § Ikraftträdande
bör vara:
8 § Behandlingsavgifter
9 § Ikraftträdande
På sidan 3849 rad 3 står:
fogas en hälsoekonomisk utredning ( Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
bör vara:
fogas en hälsoekonomisk utredning ( Sjukförsäkringslagen

Till Finlands författningssamling nr 48/2005
(Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker om orsakas av vibrationer)
På sidan 149, 12 §, i första raden står:
Om arbetsgivarens exponering för....
Bör vara:
Om arbetstagarens exponerig för...

Till Finlands författningssamling nr 104/2005
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av
skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter)
På sidan 353 i 3 § 4. mom. står:
4. Vad som i 3 mom. bestäms om förbrukningsdelar och enskilda kritiska delar gäller också för broms- och styranordningar, om de eller delar av dem ändras eller byts ut mot delar som avviker från de ursprungliga och som är trafiksäkrare.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bör vara:
4. Vad som i 3 mom. bestäms om förbrukningsdelar och enskilda kritiska delar gäller också för broms- och styranordningar, om de eller delar av dem ändras eller byts ut mot delar som avviker från de ursprungliga och som är trafiksäkrare.
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Till Finlands författningssamling nr 116/2005
(Handels- och industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen)
På sidan 408, 9 § 3 mom. på raderna 1-5 står:
- bestämmelserna om aromer i handels- och industriministeriets beslut av den 13 september 1996 om andra tillsatsämnen
för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen (636/1996).
bör vara:
- bestämmelserna om aromer i handels- och industriministeriets beslut av den 8 juli 1992 om andra tillsatsämnen för
livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen (691/1992).
På sidan 437, kolumnen Tillsatsämne, i andra rutan står:
E 420 Sorbitol
(i)
Sorbitol
(ii) Sorbitolsirap
E 421 Mannitol
E 953 Isomalt
E 965 Maltitol
(i)
Maltitol
(ii) Maltitolsirap
E 966 Laktitol
E 967 Xylitol
bör vara:
E 420
E 421
E 953
E 965
E 966
E 967
E 968

Sorbitol
(i)
Sorbitol
(ii) Sorbitolsirap
Mannitol
Isomalt
Maltitol
(i)
Maltitol
(ii) Maltitolsirap
Laktitol
Xylitol
Erytritol

Till Finlands författningssamling nr 205/2005
(Statsrådets förordning om ändring av 11 och 13 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2004)
På sidan 689, i 11 § den tredje raden i första tabellen lyder:
....
Tackor 467 475 551 879 879 1165 1165
....
Bör vara:
...
Tackor 467 475 551 879 980 1165 1165
....

Till Finlands författningssamling nr 275/2005
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på
järnväg)
På sidan 950, 24 §, den tredje raden i momenten 3 står:
1 § 3 mom. till det järnvägsföretag som utför
bör vara:
1 och 2 mom. till det järnvägsföretag som utför
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På sidan 951, 31 § på raderna 1-5 står:
Den utbildning som avses i 11 § 1 mom.
i TFÄ-lagen skall omfatta transportkraven
och lämpa sig för personalens ansvarsområde
och uppgifter.
Utbildningen skall bestå av:
Bör vara:
Den utbildning som avses i 11 § 1 mom.
i TFÄ-lagen skall omfatta transportkraven
och lämpa sig för personalens ansvarsområde
och uppgifter. Utbildningen skall bestå av:

Till Finlands författningssamling nr 282/2005
(Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen)
På sidan 973, på raderna 1 och 2 i 16 § 1 mom. 21 punkten står:
21) kommissarie och kriminalkommissarie avlagd A-del av tjänsteexamen för polisbefäl
bör vara:
21) kommissarie och kriminalkommissarie avlagd A-del av polisbefälsexamen
På sidan 973, på raderna 1 och 2 i 16 § 1 mom. 23 punkten står:
23) polismän som hör till underbefälet tjänsteexamen för polisunderbefäl
bör vara:
23) polismän som hör till underbefälet polisunderbefälsexamen

Till Finlands författningssamling nr 299/2005
(Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen)
På sidan 1014, 24 b §, 5. momenten som fattas, bör vara:
Finansinspektionens beslut om ordningsavgift får inte verkställas innan beslutet har vunnit laga kraft.

Till Finlands Författningssamling nr 366/2005
(Miljöministeriets arbetsordning)
På sidan 2263 52 § 2 mom står:
...arbetsordningen av den 30 oktober 2003 (893/2003) ...
bör vara:
... arbetsordningen av den 30 oktober 2003 (898/2003) ...

Till Finlands Författningssamling nr 447/2005
(Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen)
På sidan 2480, ikrafträdelsestatgandets andra moment fattades. Det bör vara:
I fråga om accis som uppbärs för bränntorv som före denna lags ikraftträdande använts för värmeproduktion och i fråga om
stöd för elström som före ikraftträdandet producerats med bränntorv i kraftvärmeverk med en effekt på högst 40 megavoltampere tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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Till Finlands författningssamling nr 312/2005
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av
farliga ämnen på väg)
På sidan 1053 i tabellen för transportkategori 0 för klass 6.1 i avsnitt 1.1.3.6.3 står:
UN 1051, 1613, 1614, 2312 och 3294
bör vara:
UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294
På sidan 1053, i tabellen för transportkategori 0, finns ingen klass 8 (mellan klass 7 och klass 9) i avsnitt 1.1.3.6.3.
bör vara:
Klass 8: UN 2215 (MALEINANHYDRID, SMÄLT)
På sidan 1057 på femte raden i definitionen för ’’Extra ytteremballage (’’overpack’’)’’ i avsnitt 1.2.1 står:
...tejp, bandning...
bör vara:
...plastbandning...
På sidan 1095 för POLYETER-POLY-tert-BUTYLPEROXIKARBONAT i kolumnen ’’Spädmedel typ B’’ i avsnitt 2.2.52.4
står:
≥ 23
bör vara:
≥ 48
Benämningarna av UN-numren 1339, 1340, 1341 och 1343 på sida 1196, UN-numren 1556 och 1557 på sida 1214, och
UN-numret 2949 på sida 1352 i kolumn 2 av tabell A i kapitel 3.2 lyder:
UN-nr
(1)

(2)

1339

FOSFORHEPTASULFID (P4S7) fri från gul och vit fosfor

1340

FOSFORPENTASULFID (P2S5) fri från gul och vit fosfor

1341

FOSFORSESKVISULFID (P4S3) fri från gul och vit fosfor

1343

FOSFORTRISULFID (P4S6) fri från gul och vit fosfor

---------------------

--------------------------------------------------------

1556,
Förpackningsgrupp I, II och III

ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S.,
(arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)

1557,
Förpackningsgrupp I, II och III

ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S.,
(arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)

---------------------

--------------------------------------------------------

2793
--------------------2949
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Benämning och beskrivning
3.1.2

METALLISKT JÄRN som BORRSPÅN, FRÄSSPÅN, SVARVSPÅN,
AVFALL i självupphettande form
-------------------------------------------------------NATRIUMVÄTESULFID, HYDRATISERAD, med minst 25 % kristallvatten

bör vara:
UN-nr

Benämning och beskrivning
3.1.2

(1)

(2)

1339

FOSFORHEPTASULFID fri från gul och vit fosfor

1340

FOSFORPENTASULFID fri från gul och vit fosfor

1341

FOSFORSESKVISULFID fri från gul och vit fosfor

1343

FOSFORTRISULFID fri från gul och vit fosfor

---------------------

--------------------------------------------------------

1556,
Förpackningsgrupp I, II och III

ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater,
n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

1557,
Förpackningsgrupp I, II och III

ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater,
n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

---------------------

--------------------------------------------------------

2949

NATRIUMVÄTESULFID, med minst 25 % kristallvatten

På sidan 1435 på raderna 13 och 14 i vänstra kolumnen av tabell B i avsnitt 3.2.2 står:
ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S.,
(arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)

1557,

ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S.,
(arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)

1556,

bör vara:
ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater,
n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

1557,

ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater,
n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

1556,

På sidan 1459 på rad 18 i högra kolumnen av tabell B i avsnitt 3.2.2 står:
NATRIUMVÄTESULFID, HYDRATISERAD

2949

bör vara:
NATRIUMVÄTESULFID

2949

Sista meningen i särbestämmelse 593 i avsnitt 3.3.1 på sidan 1475 lyder:
..., som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P 203 (11) i 4.1.4.1.
bör vara:
..., som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P 203 (12) i 4.1.4.1
På sidan 1479, anmärkningen i avsnitt 4.1.1 står:
Anm:De allmänna bestämmelserna i detta avsnitt gäller endast vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7 om detta är angivet
i 4.1.6.1 (klass 2), 4.1.8.2 (klass 6.2), 4.1.9.1.5 (klass 7) och tillämpliga förpackningsinstruktioner i 4.1.4 (förpackningsinstruktionerna P201 och P202 för klass 2 samt P620, P621, P650, IBC620 och LP621 för klass 6.2).
bör vara:
Anm:De allmänna bestämmelserna i detta avsnitt gäller endast vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7 om detta är angivet
i 4.1.8.2 (klass 6.2), 4.1.9.1.5 (klass 7) och tillämpliga förpackningsinstruktioner i 4.1.4 (förpackningsinstruktion P201 för klass
2 samt P620, P621, IBC620 och LP621 för klass 6.2).
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På sidan 1501 i tabellen för UN 3101 etc. i sista meningen i fotnoten **) i avsnitt 4.1.1.19.6 står:
... genom laboratorieförsök.
bör vara:
... genom laboratorieförsök med salpetersyra.
Sista meningen i avsnitt 4.1.6.4 på sidan 1519 lyder:
..., såvida inte den i 6.2.1.5 angivna kontrollen har utförts.
bör vara:
..., såvida inte den i 6.2.1.6 angivna kontrollen har utförts.
På sidan 1532 på sjunde raden i avsnitt 4.5.1.1 står:
... enligt 9.1.2.1.5.
bör vara:
...enligt 9.1.3.5.
På sidan 1535 i andra raden av sista stycket i avsnitt 5.3.1.1.2 står:
... storcontainern...
bör vara:
...containern...
Rubriken i avsnitt 6.2.5.1.1 på sidan 1552 lyder:
Serviceutrustning
bör vara:
Driftutrustning
Andra stycket i avsnitt 6.2.5.1.1 på sidan 1552 lyder:
Serviceutrustningen skall vara arrangerad eller konstruerad för att förebygga skador under normala hanterings- och transportförhållanden som kan leda till att innehållet i gaskärlet kommer ut.
bör vara:
Driftutrustning skall vara placerad eller konstruerad så att sådana skador förhindras, som kan ge upphov till utströmning av
gaskärlets innehåll under normala hanterings- och transportförhållanden.
På sidan 1542, den andra kolumnen i punkt (d) i tabellen av avsnitt 6.1.5.3.1 står:
Två
(två fallprovningsmoment med varje säck)
bör vara:
Tre
(två fallprovningsmoment med varje säck)
På sidan 1543 den andra linjen i avsnitt 6.1.5.7.2 står:
6.1.5.2.5, eller för förpackningar av högmolekylärt polyeten med modellvätskan
bör vara:
6.1.5.2.5, eller för förpackningar av polyeten med modellvätskan
På sidan 1543 den tredje linjen i avsnitt 6.1.5.7.3 står:
förpackningar av högmolekylärt polyeten får provningen utföras med modellvätskan
bör vara:
förpackningar av polyeten får provningen utföras med modellvätskan

Till Finlands författningssamling nr 313/2005
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av
farliga ämnen på järnväg)
På sidan 1612, i tabellen för transportkategori 0, klass 8, i avsnitt 1.1.3.6.3 står:
UN 2215
bör vara:
UN 2215 (MALEINANHYDRID, SMÄLT)
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På sidan 1616 på femte raden i definitionen för ’’Extra ytteremballage (’’overpack’’)’’ i avsnitt 1.2.1 står:
...tejp, bandning...
bör vara:
...plastbandning...
Anmärkningen i avsnitt 1.6.3.27 b) på sidan 1633 lyder:
Anm. Vid internationella RID-transporter skall cisternvagnar och batterivagnar enligt detta avsnitt emellertid senast den 1
januari 2011 kompletteras med anordningar enligt 6.8.4 (b), särbestämmelse TE 22, vars energiupptagning uppgår till minst
500 kJ per vagnsände.
bör vara:
Anm.Vid internationella RID-transporter skall cisternvagnar och batterivagnar enligt detta avsnitt emellertid senast den 1
januari 2011 kompletteras med anordningar enligt 6.8.4 (b), särbestämmelse TE 22, varvid den minsta energiupptagningen
per vagnsände endast behöver uppgå till 500 kJ.
Benämningarna av UN-numren 1339 och 1340 på sida 1730, 1341 och 1343 på sida 1732, UN-numren 1556 och 1557 på sida
1748 och UN-numret 2949 på sida 1876 i kolumn 2 av tabell A i kapitel 3.2 lyder:
UN-nr

Benämning och beskrivning
3.1.2

(1)

(2)

1339

FOSFORHEPTASULFID (kemisk formel P4S7) fri från gul och vit fosfor

1340

FOSFORPENTASULFID (kemisk formel P2S5) fri från gul och vit fosfor

1341

FOSFORSESKVISULFID (kemisk formel P4S3) fri från gul och vit fosfor

1343

FOSFORTRISULFID (kemisk formel P4S6) fri från gul och vit fosfor

---------------------

--------------------------------------------------------

1556,
Förpackningsgrupp I, II och III

ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S.,
(arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)

1557,
Förpackningsgrupp I, II och III

ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S.,
(arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)

---------------------

--------------------------------------------------------

2949

NATRIUMVÄTESULFID, HYDRATISERAD, med minst 25 % kristallvatten

bör vara:
UN-nr

Benämning och beskrivning
3.1.2

(1)

(2)

1339

FOSFORHEPTASULFID fri från gul och vit fosfor

1340

FOSFORPENTASULFID fri från gul och vit fosfor

1341

FOSFORSESKVISULFID fri från gul och vit fosfor

1343

FOSFORTRISULFID fri från gul och vit fosfor

---------------------

--------------------------------------------------------

1556,
Förpackningsgrupp I, II och III

ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater,
n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

1557,
Förpackningsgrupp I, II och III

ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater,
n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

---------------------

--------------------------------------------------------

2949

NATRIUMVÄTESULFID, med minst 25 % kristallvatten

På sidan 1977 på fjärde rad i högra kolumnen av tabell B i avsnitt 3.2.2 står:
NATRIUMVÄTESULFID, HYDRATISERAD

2949

bör vara:
NATRIUMVÄTESULFID

2949
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Sista meningen i särbestämmelse 593 i avsnitt 3.3.1 på sidan 1993 lyder:
..., som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P 203 (11) i 4.1.4.1.
bör vara:
..., som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P 203 (12) i 4.1.4.1
På sidan 1998, anmärkningen i avsnitt 4.1.1 står:
Anm.De allmänna bestämmelserna i detta avsnitt gäller endast vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7 om detta är angivet
i 4.1.6.1 (klass 2), 4.1.8.2 (klass 6.2), 4.1.9.1.5 (klass 7) och tillämpliga förpackningsinstruktioner i 4.1.4 (förpackningsinstruktionerna P201 och P202 för klass 2 samt P620, P621, P650, IBC620 och LP621 för klass 6.2).
bör vara:
Anm.De allmänna bestämmelserna i detta avsnitt gäller endast vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7 om detta är angivet
i 4.1.8.2 (klass 6.2), 4.1.9.1.5 (klass 7) och tillämpliga förpackningsinstruktioner i 4.1.4 (förpackningsinstruktion P201 för klass
2 samt P620, P621, IBC620 och LP621 för klass 6.2).
På sidan 1998, inom sista parentesen i anmärkningen i avsnitt 4.1.1 står:
...(förpackningsinstruktionerna P201 och P202 för klass 2 samt P621, IBC620 och LP621 för klass 6.2).
bör vara:
...(förpackningsinstruktionerna P201 och P202 för klass 2 samt P620, P621, P650, IBC620 och LP621 för klass 6.2).
På sidan 2021 i tabellen för UN 3101 etc. i sista meningen i fotnoten **) i avsnitt 4.1.1.19.6 står:
... genom laboratorieförsök.
bör vara:
... genom laboratorieförsök med salpetersyra.
Sista meningen i avsnitt 4.1.6.4 på sidan 2040 lyder:
..., såvida inte den i 6.2.1.5 angivna kontrollen har utförts.
bör vara:
..., såvida inte den i 6.2.1.6 angivna kontrollen har utförts.
Andra stycket i avsnitt 6.2.5.1.1 på sidan 2075 lyder:
Driftutrustningen skall vara anordnad eller konstruerad så att skador, som kan uppkomma genom läckage av gaskärlets innehåll
under normala hanterings- och transportförhållanden, förebyggs.
bör vara:
Driftutrustning skall vara placerad eller konstruerad så att sådana skador förhindras, som kan ge upphov till utströmning av
gaskärlets innehåll under normala hanterings- och transportförhållanden.
Inledningen i första stycket i avsnitt 6.8.4 b) på sidan 2099 lyder:
Cisternvagnar för vätskor och batterivagnar...
bör vara:
Cisternvagnar för vätskor och gaser samt batterivagnar...
På sidan 2065, den andra kolumnen i punkt d) i tabellen av avsnitt 6.1.5.3.1 står:
Två
(två fallprovningsmoment med varje säck)
bör vara:
Tre
(två fallprovningsmoment med varje säck)
På sidan 2066 den andra linjen i avsnitt 6.1.5.7.2 står:
6.1.5.2.5, eller för förpackningar av högmolekylärt polyeten med modellvätskan
bör vara:
6.1.5.2.5, eller för förpackningar av polyeten med modellvätskan
På sidan 2066 den tredje linjen i avsnitt 6.1.5.7.3 står:
förpackningar av högmolekylärt polyeten får provningen utföras med modellvätskan
bör vara:
förpackningar av polyeten får provningen utföras med modellvätskan
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Till Finlands författningssamling nr 497/2005
På sidan 2653, förordningens rubrik står:
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av förordningen om utkomstskydd för
arbetslösa
bör vara
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Till Finlands författningssamling nr 758/2005
(Statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd)
På sidan 3829, i 12 § punkt 2) står:
2) en godkänd ansökan om investeringsstöd i fråga om investeringar som avses i 13 § har inlämnats ...
bör vara:
2) en godkänd ansökan om investeringsstöd i fråga om investeringar som avses i 11 § har inlämnats ...
På sidan 3829, i 12 § punkt 4) står:
4) ett avtal enligt 13 § 2 mom. 4 punkten har ingåtts ...
bör vara:
4) ett avtal enligt 11 § 2 mom. 4 punkten har ingåtts ...

Till Finlands författningssamling nr 843/2005
(Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om fastställande av det
kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen)
Sista paragraf i 2 kap. på sidan 4149 lyder:
6§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 november
2005. Förordningen tillämpas första gången på den
räkenskaps- och verksamhetsperiod som börjar
den 1 januari 2006.
bör vara:
Paragrafens nummer och rubrik tas bort och det bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 november
2005. Förordningen tillämpas första gången på den
räkenskaps- och verksamhetsperiod som börjar
den 1 januari 2006.

Till Finlands författningssamling nr 916/2005
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning)
På sidan 4367, rad 5 står:
...., 28 § 1 mom., ....
bör vara:
..., rubriken för 28 § och 28 § 1 mom. , ....
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Till Finlands författningssamling nr 940/2005
(Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen)
På sidan 4455, 24 § 2 mom. raden 3 står:
...4 954,04 euro om året...
bör vara:
...4 964,04 euro om året....

Till Finlands författningssamling nr 943/2005
(Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa)
På sidan 4458, 6 § 2 mom. raden 2 står:
... fulla belopp 5 166,68 ...
bör vara:
... fulla belopp 5 166,48 ...

Till Finlands författningssamling nr 1113/2005
(Lag om ändring av sjukförsäkringslagen)
Den 24 § i 18 kap. på sidan 5047 lyder:
24 §
Justering av sjukförsäkringens dagpenningspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift justeras så att intäkterna av premierna och avgifterna samt statens finansieringsandel täcker de utgifter för
arbetsinkomstförsäkringen som avses i 11 §. Efter det första året beaktas ändringarna i utgifterna så att de ändringar som
behöver göras i premierna och avgifterna efter att statens finansieringsandel dragits av fördelas jämnt mellan dagpenningspremien och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Premieprocentsatsen och avgiftsprocentsatsen justeras med två
decimalers noggrannhet.
Genom förordning av statsrådet fastställs årligen före den 23 november det följande årets premieprocentsats för
sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsats för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.
Till paragrafen bör fogas ett nytt 2 mom., varvid den nuvarande 2 mom. blir 3 mom, och paragrafen bör vara:
24 §
Justering av sjukförsäkringens dagpenningspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift justeras så att intäkterna av premierna och avgifterna samt statens finansieringsandel täcker de utgifter för
arbetsinkomstförsäkringen som avses i 11 §. Efter det första året beaktas ändringarna i utgifterna så att de ändringar som
behöver göras i premierna och avgifterna efter att statens finansieringsandel dragits av fördelas jämnt mellan dagpenningspremien och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Premieprocentsatsen och avgiftsprocentsatsen justeras med två
decimalers noggrannhet.
Utan hinder av 1 mom. justeras företagarnas tilläggsfinansieringsandel så att intäkterna av företagarnas tilläggsfinansieringsandel täcker den del av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen enligt 11 § som består av de dagpenningsutgifter som
avses i 8 kap. 10 §.
Genom förordning av statsrådet fastställs årligen före den 23 november följande års premieprocentsats för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsats för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Till Finlands författningssamling nr 1136/2005
(Lag om ändring av inkomstskattelagen)
På sidan 5090 bör vara fotnoten:
Rådets direktiv 2005/19/EEG (32005L0019); EGT nr L 58, 4.3.2005, s.19
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Till Finlands författningssamling nr 1137/2005
(Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet)
På sidan 5091 bör vara fotnoten:
Rådets direktiv 2005/19/EEG (32005L0019); EGT nr L 58, 4.3.2005, s.19

Till Finlands författningssamling nr 1159/2005
(Lag om ändring av fastighetsbildningslagen)
På sidan 5141, på raden 2 i ingressen står:
...17 § 3 mom., ...
bör vara:
...17 § 2 mom., ...

Till Finlands författningssamling nr 1175/2005
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets beslut om
Kommunikationsverkets avgifter)
På sidan 5201 , 7 § 1 mom. står:
Hos teleentreprenörer tas en i 137 a § 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen fastställd teleentreprenadavgift ut årligen
i två poster.
bör vara:
Hos teleentreprenörer tas en i 137 a § 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen fastställd teleentreprenadavgift ut årligen
i en post.
På sidan 5201, 8 § 1 mom. står:
Enligt 49 § i kommunikationsmarknadslagen är teleföretag och andra personer som får ett nummer eller prefix skyldiga att
till Kommunikationsverket betala en fast avgift, vars storlek årligen är som följer:
bör vara:
Enligt 49 § i kommunikationsmarknadslagen är teleföretag och andra personer som får ett nummer eller prefix eller en kod
skyldiga att till Kommunikationsverket betala en fast avgift, vars storlek årligen är som följer:
På sidan 5202, 8 § 1 mom. punkten 6 står:
6) avgift för tekniskt prefix:
internationell signaleringspunktkod
nationell signaleringspunktkod
CUG-prefix
centrex-teleföretagsprefix
MNC-prefix
NCC-prefix
teleföretagskod
bör vara:
6) avgift för tekniskt kod:
internationell signaleringspunktkod
nationell signaleringspunktkod
CUG-kod
centrex-teleföretagskod
MNC-kod
NCC-kod
teleföretagskod

1 600 euro
0,8 euro
0,8 euro
35 euro
340 euro
170 euro
170 euro

1 600 euro
0,8 euro
0,8 euro
35 euro
340 euro
170 euro
170 euro

Till Finlands författningssamling nr 1205/2005
(Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden)
På sidan 5279 strykas över fotnoten:
Rådets direktiv 2004/80/EG (32004L0080); EGT nr L 261, 6.8.2004, s. 15
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Till Finlands författningssamling nr 1206/2005
(Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter)
På sidan 5280 strykas över fotnoten:
Rådets direktiv 2004/80/EG (32004L0080); EGT nr L 261, 6.8.2004, s. 15

Till Finlands författningssamling nr 119/2006
(Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om
rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken)
På sidan 403, ingressen står:
I enlighet med justitieministeriets beslut ändras i justitieministeriets förordning av den 20 december 2002 om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken (1212/2002) 3 § 1 mom.
som följer:
bör vara:
I enlighet med justitieministeriets beslut ändras i justitieministeriets förordning av den 14 december 2001 om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken (1311/2001) 3 § 1 mom.
som följer:

Till Finlands författningssamling nr 356/2006
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om
bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidan 1065, punkter 46 och 51 i bilagans del I står:
46. Däck

92/23/EEG 66

30
54
64
108, 109
(regummerade
däck)

M, N, O

- 2001/43/EG
(vägbanebuller) 67

117

M, N, O

1993

däcktyper
4.8.2003
nya
fordonstyper
4.2.2004
(se dessutom
fotnot 66)

nya fordon:
4.2.2005
(se dessutom
fotnot 66)

- 2005/11/EG
1.1.2006
gäller inte
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
51. Brandsäkerhet

82

95/28/EG

118

fordon i
kategori
M3 som
är
avsedda
för transport
av fler
än 22
personer

1.10.1999

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
66
a) ,Som däck för andra än EG-typgodkända fordon i kategori M1 godkänns även DOT-märkta däck som överensstämmer med
FMVSS 109. Sådana får godkännas för fordon som tas i bruk efter 1.10.1980 och som är avsedda för hastigheter på minst 80 km/h och
vars nominella fälgdiameter är minst 245 mm men högst 635 mm, dock högst fram till de datum som anges i artikel 10 a och tabellerna
i punkt 4.2 i bilaga V till direktiv 2001/43/EG.
b) På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten ″Pinnoitettu
- Regummerad″ beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade
däcket är E-godkänt och märkt med texten ″Retread″ enligt E-reglementet nr 108 eller 109.
c) På slitbanan på en personbils däck som används på en bil eller en släpvagn får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller
fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga
spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.
d) På dubbade däck tillämpas dessutom kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (408/2003).
67
Direktiv 2001/43/EG gäller däcktyper som är avsedda för fordon som tas i bruk efter 1.10.1980 och som är avsedda för hastigheter
på minst 80 km/h och vars nominella fälgdiameter är minst 245 mm men högst 635 mm. Kraven i direktivet tillämpas enligt
tidtabellerna för ikraftträdande i artikel 10 a i direktivet och 4.2 i bilaga V.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Bör vara:
Krav,
system,
för med
direktiv
eller
komponent
som

Basdirektiv
- ändringsdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordons
kategorier
som
kravet
gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på
typgodkännande för

Krav på
överensstämmelse med
direktiv eller Ereglemente för

fordon
som
tas i
bruk
för
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ny
fordonstyp

46. Däck

92/23/EEG 66

30
54
64
108,
109
(regum
merade
däck)

M, N, O

- 2001/43/EG
(vägbanebuller) 67

117

M, N, O

- 2005/11/EG

fordon som
tas i bruk
för första
gången

ny
fordonstyp

1993

däcktyper
4.8.2003
nya
fordonstyper
4.2.2004
(se dessutom
fotnot 66)

nya fordon:
4.2.2005
(se dessutom
fotnot 66)

1.1.2006

gäller inte
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
66
a) Som däck för andra än EG-typgodkända fordon i kategori M1 godkänns även DOT-märkta däck som överensstämmer med
FMVSS 109. Sådana får godkännas för fordon som tas i bruk efter 1.10.1980 och som är avsedda för hastigheter på minst 80 km/h och
vars nominella fälgdiameter är minst 245 mm men högst 635 mm, dock högst fram till de datum som anges i artikel 10 a och tabellerna
i punkt 4.2 i bilaga V till direktiv 2001/43/EG.
b) På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten ″Pinnoitettu
- Regummerad″ beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade
däcket är E-godkänt och märkt med texten ″Retread″ enligt E-reglementet nr 108 eller 109.
c) På slitbanan på en personbils däck som används på en bil eller en släpvagn får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller
fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga
spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.
d) På dubbade däck tillämpas dessutom kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (408/2003).
67
Direktiv 2001/43/EG gäller däcktyper som är avsedda för fordon som tas i bruk efter 1.10.1980 och som är avsedda för hastigheter
på minst 80 km/h och vars nominella fälgdiameter är minst 245 mm men högst 635 mm. Kraven i direktivet tillämpas enligt
tidtabellerna för ikraftträdande i artikel 10 a i direktivet och 4.2 i bilaga V.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Krav,
system,
för med
direktiv
eller
komponent
som

Basdirektiv
- ändringsdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordons
kategorier som
kravet
gäller

Datum för ikraftträdande
Krav på
typgodkännande för

Krav på överensstämmelse med direktiv eller
E-reglemente för

fordon
som tas i
bruk för
första
gången
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
51. Brandsäkerhet

ny
fordonstyp

95/28/EG

fordon som
tas i bruk
för första
gången

ny
fordonstyp

1.10.1999
fordon i
kategori
M3 som är
avsedda
för transport
av fler än 22
personer
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Till Finlands författningssamling nr 382/2006
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 39 § och bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om
bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning):
På sidan 1115 bör tillägga fotnoten:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/39/EG (32005L0039); EGT nr L 255, 30.9.2005, s. 143
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/40/EG (32005L0040); EGT nr L 255, 30.9.2005, s. 146
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/41/EG (32005L0041); EGT nr L 255, 30.9.2005, s. 149

Till Finlands författningssamling nr 404/2006
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar)
På sidan 1247, i ingressen, raden 2 står:
om trafikanordningar (203/1982) den punkt i 22 § som gäller märke 714, sådan denna punkt lyder i beslut 384/1994,
bör vara:
om trafikanordningar (203/1982) den punkt i 21 § som gäller märke 573 och den punkt i 22 § som gäller märke 714, sådana
de lyder i beslut 384/1994,
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På sidan 1247, i ingressen, raden 6 står:
565-567, 573, 575 och 576,
bör vara:
565-567, 575 och 576,

Till Finlands författningssamling nr 437/2006
På sidan 1305, beslutets rubrik står:
Statsrådets beslut om upplösande av Mietoinen kommun och Mynämäki kommun och bildande av en ny Mietoinen
kommun
bör vara:
Statsrådets beslut om upplösande av Mietoinen kommun och Mynämäki kommun och bildande av en ny Mynämäki
kommun
På sidan 1305, vänstra spalten under rubriken ’’Verkningar på judiciell och administrativ indelning’’ står:
Den nya kommunen hör till de domkretsar och förvaltningsområden som den nuvarande Mietoinen kommun tillhör.
bör vara:
Den nya kommunen hör till de domkretsar och förvaltningsområden som den nuvarande Mynämäki kommun tillhör.
På sidan 1305, vänstra spalten under rubriken ’’Ändring i kommunindelningen’’ står:
Mietoinen kommun och Mynämäki kommun upplöses och i stället bildas en ny kommun, som omfattar se båda
nuvarande områdena och som börjar använda namnet Mietoinen.
bör vara:
Mietoinen kommun och Mynämäki kommun upplöses och i stället bildas en ny kommun, som omfattar se båda
nuvarande områdena och som börjar använda namnet Mynämäki.

Till Finlands författningssamling nr 459/2006
(Lag om ändring av sjukförsäkringslagen)
På sidan 1347, 12 § 1 mom.10 rad står:
av vilken den försäkrade i enlighet med 10 §
Bör vara:
av vilken den försäkrade i enlighet med 11 §

Till Finlands författningssamling nr 462/2006
(Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
På sidan 1352, ikraftträdelsestadgandets 1 mom., raden 3 står:
den 2006 så att den första meningen i
bör vara:
den 1 juli 2006 så att den första meningen i

Till Finlands författningssamling nr 569/2006
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad)
På sidan 1691, 3 § 2 mom. står:
Jord- och skogsbruksministeriet godkänner...
bör vara:
Livsmedelssäkerhetsvärket godkänner...
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Till Finlands författningssamling nr 768/2006
(Kommunikationsministeriets förordning
om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars
konstruktion och utrustning)
På sidan 2309, i ingressen raden 5 står:
sådan den lyder i förordning 309/2005, som följer:
Bör vara:
sådan den lyder i förordning 356/2006, som följer:

Till Finlands författningssamling nr 781/2006
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av boende till arava- och
räntestödshyresbostäder)
På sidan 2329, 7 §, raderna 8 och 9 står:
avståndet mellan orterna eller svåra trafikbindelser.
Bör vara:
avståndet mellan orterna eller svåra trafikförbindelser.

Till Finlands författningssamling nr 888/2006
(Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse)
På sidan 2515, 4§ 2 mom. står:
Behovet av kvävereduktion skall utredas i ansökan om miljötillstånd och avgöras i miljötillståndet. Kväve skall avlägsnas
då det är möjligt att förbättra vattendragens tillstånd genom att minska kvävebelastningen. Kraven i fråga om kvävereduktion som krävs skall genomföras inom sju år efter att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.
Bör vara:
Behovet av kvävereduktion skall utredas i ansökan om miljötillstånd och avgöras i miljötillståndet. Kväve skall avlägsnas
då det är möjligt att förbättra vattendragens tillstånd genom att minska kvävebelastningen. Kraven på kvävereduktion
skall uppfylla villkoren i tabell 2 i bilagan. Kraven i fråga om kvävereduktion som krävs skall genomföras inom sju år efter
att tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.
På sidan 2515, 7§, första moment, raden 2 står:
genom ett verkställinghetsprogram som är ett
Bör vara
genom ett verkställighetsprogram som är ett
På sidan 2516, i mitten av tabellens högra kant står:
Kaliumkromat
Bör vara:
Kaliumdikromat
På sidan 2516, i tabellens vänstra underdel står:
Suspenderare partiklar
Bör vara:
Suspenderade partiklar
På sidan 2516, på sista raden står:
...suspenderare partiklar...
Bör vara:
...suspenderade partiklar...
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På sidan 2518, i punkten 3b) står:
...suspenderare partiklar...
Bör vara:
...suspenderade partiklar...
På sidan 2649, 20 § 2 mom. står:
Ett ärende som gäller godkännande av erkännande avgörs av magistraten inom barnatillsyningsmannens verksamhetsområde. Om det är nödvändigt i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional
utveckling, kan genom förordning av inrikesministeriet dock föreskrivas att en magistrats behörighet att avgöra ärenden
som gäller godkännande av erkännande av faderskap överförs på en annan magistrat. Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de magistrater från vilka behörigheten överförs och de magistrater till vilka
behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan de magistrater som tar emot dessa uppgifter
bör vara:
Ett ärende som gäller godkännande av erkännande avgörs av magistraten inom barnatillsyningsmannens verksamhetsområde. Om det i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional utveckling är
nödvändigt att överföra behandlingen av ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap på en annan
magistrat, kan inrikesministeriet genom förordning utfärda närmare bestämmelser om de magistrater från vilka behörigheten överförs och de magistrater till vilka behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan
de magistrater som tar emot dessa uppgifter.

Till Finlands författningssamling nr 959/2006
(Lag om ändring av 20 och 22 § i lagen om faderskap)
På sidan 2649, 20 § 2 mom. står:
Ett ärende som gäller godkännande av erkännande avgörs av magistraten inom barnatillsyningsmannens verksamhetsområde. Om det är nödvändigt i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional
utveckling, kan genom förordning av inrikesministeriet dock föreskrivas att en magistrats behörighet att avgöra ärenden
som gäller godkännande av erkännande av faderskap överförs på en annan magistrat. Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de magistrater från vilka behörigheten överförs och de magistrater till vilka
behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan de magistrater som tar emot dessa uppgifter
bör vara:
Ett ärende som gäller godkännande av erkännande avgörs av magistraten inom barnatillsyningsmannens verksamhetsområde. Om det i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional utveckling är
nödvändigt att överföra behandlingen av ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap på en annan
magistrat, kan inrikesministeriet genom förordning utfärda närmare bestämmelser om de magistrater från vilka behörigheten överförs och de magistrater till vilka behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan
de magistrater som tar emot dessa uppgifter.

Till Finlands författningssamling nr 960/2006
(Lag om ändring av ärvdabalken)
På sidan 2650, 20 kap., 9 a § 2 mom. står:
Fastställelse kan sökas hos vilken magistrat som helst. Om det är nödvändigt i syfte att effektivisera magistraternas
verksamhet eller att främja en balanserad regional utveckling, kan genom förordning av inrikesministeriet dock föreskrivas att en magistrat skall överföra de ärenden som gäller fastställelse för behandling i en annan magistrat. Genom
förordning av inrikesministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de magistrater som överför och tar emot ärenden
samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan de magistrater som tar emot dessa uppgifter.
bör vara:
Fastställelse kan sökas hos vilken magistrat som helst. Om det i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att
främja en balanserad regional utveckling är nödvändigt att överföra de ärenden som gäller fastställelse för behandling i en
annan magistrat, kan inrikesministeriet genom förordning utfärda närmare bestämmelser om de magistrater från vilka
behörigheten överförs och de magistrater till vilka behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen
mellan de magistrater som tar emot dessa uppgifter. Om ansökan tagits emot av en annan magistrat än den som är behörig,
skall ansökan utan dröjsmål överföras till den behöriga magistraten. Sökanden skall underrättas om överföringen.
På sidan 2650, i ingressen står:
ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 20 kap. 9 a , 9 b och 9 c §, sådana de lyder i lag 733/1994, som följer
bör vara:
ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 20 kap. 9 a - 9 c §, sådana de lyder i lag 733/1994, som följer
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Till Finlands författningssamling nr 1022/2006
(Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön)
På sidan 2802, 10§, på tredje raden i momenten 2 står:
...6 §:n 3 mom.
Bör vara:
...6 §:n 2 mom.

Till Finlands författningssamling nr 1027/2006
(Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik)
På sidan 2812, 2 § står:
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006. Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets
förordning av den 2 december 2005 om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik (960/2005).
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets
förordning av den 2 december 2005 om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik (960/2005).

Till Finlands författningssamling nr 1130/2006
(Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007)
På sidan 3091, Akaa kommun, ortodoxa församlingens inkomstskattesats står:
1,75
Bör vara:
2,00

Till Finlands författningssamling nr 1165/2006
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten)
På sidan 3201, rad 3 i ingressen står:
...35 §:n 1 mom., ...
Bör vara:
...35 §:n 1 mom. 1 punkten,...
På sidan 3201, rad 5 i ingressen står:
...35 §:n 1 mom. och ...
Bör vara:
...35 §:n 1 mom. 1 punkten och...

Till Finlands författningssamling nr 1387/2006
(Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 4204, under rubriken Andra beslut, står:
Behandling av anmälan till avfallsregistret

120

Bör vara:
Behandling av anmälan till avfallsregistret

130
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Till Finlands författningssamling nr 1431/2006
(Lag om ändring av 17 kap. 14 och 23 § i strafflagen)
På sidan 4354, 14 §, 3) -punkten står:
3) bilaga I i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande
förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 behandlar ett djur
på ett grymt sätt eller utsätter det för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga, skall för djurskyddsbrott dömas
till böter eller fängelse i högst två år.
Bör vara:
3) bilaga I i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande
förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97
behandlar ett djur på ett grymt sätt eller utsätter det för onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga, skall för
djurskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Till Finlands författningssamling nr 214/2007
(Statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet)
På sidan 741, 2§, 1 mom., 1)-punkten står:
1) halterna av skadliga ämnen, totala mängder, egenskaper, läge och bakgrundskoncentration i marken...
Bör vara:
1) halterna, de totala mängderna, egenskaperna, läget och bakgrundskoncentrationerna av skadliga ämnen i marken...
På sidan 742, 4§, 1 mom., rad 2 står:
...skall bedömas kan de riktvärden...
Bör vara:
...skall bedömas de riktvärden...
På sidan 742, i underteckningen står:
Miljörådet
Bör vara:
Miljöråd
På sidan 743, bilagans tredje stycken, den första raden, står:
...ämnen i jorden med...
Bör vara:
...ämnen i marken med...
På sidan 744, mellanrubrik på raden 15 står:
Övriga oorganiska
Bör vara:
Övriga oorganiska ämnen
På sidan 744, mellanrubrik på raden 32 står:
Polyklorinerade bifenyler (PCB) samt polyklorinerade dibens-p-dioxiner och furaner (PCDD/F)
Bör vara:
Polyklorerade bifenyler (PCB) samt polyklorerade dibenso-p-dioxiner och -furaner (PCDD/F)
På sidan 744, raden 25 står:
Bens(a)antracen
Bör vara:
Benso(a)antracen
På sidan 744, raden 26 står:
Bens(a)pyren
Bör vara:
Benso(a)pyren
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På sidan 745, mellanrubrik på raden 3 står:
Klorinerade alifatiska kolväten
Bör vara:
Klorerade alifatiska kolväten
På sidan 746, i slutet av fotnoten 10 står:
...TBT ja trifenyltenn (TPT)
Bör vara:
...TBT och trifenyltenn (TPT)
På sidan 746, i slutet av fotnoten 5 står:
...indeno(1,2,3-c,d)pyren, krysen, naftalen ja pyren
Bör vara:
...indeno(1,2,3-c,d)pyren, chrysen, naftalen och pyren

Till Finlands författningssamling nr 269/2007
(Statsrådets förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik)
På sidan 887, 3 §, 4 mom. står:
I fråga om medborgarsamhället ingår i delegationen en företrädare för centrala idrottsorganisationer, barn- och ungdomsorganisationer, konst- och kulturorganisationer, bildningsorganisationer, social- och hälsovårdsorganisationer,
miljö- och boendeorganisationer, människorätts- och invandrarorganisationer samt en företrädare för den forskning som
gäller medborgarsamhället och två företrädare för näringslivet.
Bör vara:
I fråga om medborgarsamhället ingår i delegationen en företrädare för centrala idrottsorganisationer, barn- och ungdomsorganisationer, konst- och kulturorganisationer, social- och hälsovårdsorganisationer, miljö- och boendeorganisationer, människorätts- och invandrarorganisationer samt en företrädare för den forskning som gäller medborgarsamhället
och två företrädare för näringslivet.

Till Finlands författningssamling nr 307/2007
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 9 till social- och hälsovårdsministeriets beslut om
produkter och utrustning för hälso- och sjukvård)
På sidan 968 bör vara fotnoten:
Kommissions direktiv 2005/50/EY (32005L0050); EUVL N:o L 210; 12.8.2005, s. 41

Till Finlands författningssamling nr 312/2007
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för levande fisk, kräftdjur och blötdjur samt vissa
produkter från dessa på Europeiska gemenskapens inre marknad)
På sidan 990 i fotnoten står:
Kommissionens beslut 2006/656/EY (32006D0656); EGT nr L 271, 30.9.2006, s. 71
Bör vara:
Rådets direktiv 91/67/EEG (31991L0067); EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Rådets direktiv i 93/54/EEG (31993L0054); EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 34
Rådets direktiv 95/22/EG(31995L0022); EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 1
Rådets direktiv 98/45/EG (31998L0045); EGT nr L 189, 3.7.1998, s. 12
Rådets direktiv 95/70/EG (31995L0070); EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 33
Kommissionens beslut 2002/304/EG (32002D0304); EGT nr L 104, 20.4.2002, s. 37
Kommissionens beslut 2002/308/EG (32002D0308); EGT nr L 106, 23.4.2002, s. 28
Kommissionens beslut 2003/390/EG (32003D0390); EUT nr L 135, 3.6.2003, s. 19
Kommissionens beslut 2004/453/EG (32004D0453); EUT nr L 202, 7.6.2004, s.
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Till Finlands författningssamling nr 502/2007
(Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning)
På sidan 1531, ingressen står:
I enlighet med handels- och industriministeriets beslut,
upphävs i handels- och industriministeriets arbetsordning av den 27 januari 2006 (89/2006) 10 § samt
ändras 3, 5 och 6 §, 9, 16, 22 § 2 mom., 27, 33 a, 43 § 1 mom. och 48 § 1 mom., av dem 33 a § sådan den lyder i förordning
498/2006, som följer:
Bör vara:
I enlighet med handels- och industriministeriets beslut,
upphävs i handels- och industriministeriets arbetsordning av den 27 januari 2006 (89/2006) 10 §,
ändras 3, 5, 6 § 13-14 punkten, 9 § 9 punkten, 16 § 5-6 punkten, 22 § 2 mom., 27, 33 a, 43 § 1 mom. och 48 § 1 mom., av dem
33 a § sådan den lyder i förordning 498/2006, samt
fogas till 6 § en ny 15 punkt och till 16 § en ny 7 punkt, som följer:

Till Finlands författningssamling nr 518/2007
(Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar
gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen)
På sidan 1635 före rubriken ″Ansökan om godkännande av biocida bekämpningsmedel″ står:
3b§
Bör vara:
3a§
På sidan 1635, i ledande stycket raden 5 står:
fogas till förordningen en ny 3 b §...
Bör vara:
fogas till förordningen en ny 3 a §...

Till Finlands författningssamling nr 594/2007
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av
farliga ämnen på väg)
På sidan 594, i ledande stycket raden 12 står:
ändras 11 § 1 och 4 mom., ...
Bör vara:
ändras 11 § 3 och 4 mom., ...
På sidan 1936, den fösta raden av den andra kolumnen i tabellen i avsnitt 1.1.3.6.3 står:
Klass 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L ja UN 0190
bör vara:
Klass 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L och UN 0190
På sidan 2053, rader 7-10 i tabellen står:
T2

TP1

LGBF

FL

3(E)

S2

30

1202

T2

TP1

LGBF

AT

3(E)

S2

30

1202

T2

TP1

LGBV

AT

3(E)

30

1202

T4

TP1

LGBF

FL

2(D1E)

33

1203

TU9

S2 S20
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bör vara:
T2

TP1

LGBF

TE51

FL

3(E)

S2

30

1202

T2

TP1

LGBF

TE51

AT

3(E)

S2

30

1202

T2

TP1

LGBV

TE51

AT

3(E)

30

1202

T4

TP1

LGBF

TU9
TU50
TC50
TE50
TM50
TT50

FL

2(D1E)

33

1203

S2 S20

På sidan 2371, punkt (9) (a) i förpackningsinstruktion P200 står:
vart femte år på gaskärl för transport av gaser med klassificeringskod 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC,
2TFC, 2TOC, 4A, 4F och 4C,
bör vara:
vart femte år på gaskärl för transport av gaser med klassificeringskod 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC,
2TFC, 2TOC, 4A, 4F och 4TC,
På sidan 2377, kolumn ’’klassificeringskod’’ av benämning 1043 i tabell 2 av förpackningsinstruktion P200 står:
2A
bör vara:
4A

Till Finlands författningssamling nr 595/2007
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av
farliga ämnen på järnväg)
På sidan 2524, den tredje raden i den foten 4 i 2.2.61.1.14 står:
Official Journal of the European Communities, No. L200 den 30 juni 1999, s 1-68.Detta direktiv har ställts i kraft
bör vara:
Official Journal of the European Communities, No. L 200 den 30 juli 1999, s 1-68.Detta direktiv har ställts i kraft
På sidan 2533, den tredje raden i den foten 14 i 2.2.8.1.9 står:
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, No. L200 den 30 juni 1999, s 1-68.Detta direktiv har ställts i kraft
pitää olla:
Europeiska gemenskapernas officiella tidning, No. L 200 den 30 juli 1999, s 1-68.Detta direktiv har ställts i kraft
På sidan 2589, fjärde rad i tabellen står:
T4

TP1

LGBF

TU9

2

CE7

33

1203

TP1

LGBF

TU9
TU51

2

CE7

33

1203

bör vara:
T4

På sidan 2918, punkt (9) a) i förpackningsinstruktion P200 står:
vart femte år på gaskärl för transport av gaser med klassificeringskod 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC,
2TFC, 2TOC, 4A, 4F och 4C,
bör vara:
vart femte år på gaskärl för transport av gaser med klassificeringskod 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC,
2TFC, 2TOC, 4A, 4F och 4TC,
På sidan 2924, kolumn ’’klassificeringskod’’ av benämning 1043 i tabell 2 av förpackningsinstruktion P200 står:
2A
bör vara:
4A
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Till Finlands författningssamling nr 632/2007
(Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden)
På sidan 3104, i 37 §, står:
...markanvändnings- och bygglagen (453/2002)...
bör vara:
...markanvändnings- och bygglagen (132/1999)...

Till Finlands författningssamling nr 646/2007
(Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets arbetsordning)
På sidan 3158 i ingressen står:
...ändras 11 § 4 mom., 17 §, 19 § 2 mom. 4 punkten, 20 §, 53 § 2 punkten och 54 § 3 punkten, som samtidigt blir punkt 2, samt
Bör vara:
...ändras 11 § 4 mom., 17 §, 19 § 2 mom. 4 punkten, 20 §, 53 § 2 punkten och 54 § 3 punkten, samt

Till Finlands författningssamling nr 721/2007
(Inrikesministeriets förordning om ersättande av utbildningskostnader för tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet)
På sidan 3471, på sista raden står:
...studietermin.
Bör vara:
...studiemånad.

Till Finlands författningssamling nr 776/2007
och till Finlands författningssamlings fördragsserie nr 64/2007, sidan 729
(Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Bolivia om
visumfrihet)
På sidan 3671, 1 § står:
Genom denna förordning upphävs förordningen av den 1 januari 1986 om bringande i kraft av överenskommelsen med
Bolivia om visumfrihet (73/1985).
Bör vara:
Genom denna förordning upphävs förordningen av den 20 december 1985 om bringande i kraft av överenskommelsen
med Bolivia om visumfrihet (1107/1985).

Till Finlands författningssamling nr 829/2007
(Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden)
På sidan 3804, i 39 §, står:
...markanvändnings- och bygglagen (453/2002)...
Bör vara:
...markanvändnings- och bygglagen (132/1999)...
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Till Finlands författningssamling nr 901/2007
(Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om
kosmetiska produkter)
På sidan 3969, i ikraftträdelsebestämmelsens 3 mom., på raderna 4-5 står:
får inte släppas ut på marknaden efter den 18 april 2008.
bör vara:
får inte släppas ut på marknaden efter den 18 oktober 2008.

Till Finlands författningssamling nr 966/2007
(Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisningsministeriets förordning om
studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 4170, datum för utfärdande och underskriftningsdatum står:
Given i Helsingfors den 29 november 2007
Helsingfors den 29 november 2007
Bör vara:
Given i Helsingfors den 29 oktober 2007
Helsingfors den 29 oktober 2007

Till Finlands författningssamling nr 1032/2007
(Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen)
På sidan 4284, i ingressen står:
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,
ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 16 a § 3 mom. och 16 b §, sådana de lyder, det
förstnämnda i förordning 266/2005 och det sistnämnda i förordning 286/2004, samt
Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,
ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 16 a § 3 mom. och 16 b §, sådana de lyder, det
förstnämnda i förordning 266/2005 och det sistnämnda i förordning 282/2005, samt

Till Finlands författningssamling nr 1093/2007
(Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer)
På sidan 4417, 6 § 1 mom. 1 b punkten rad 2 står:
...avses i 2-4 punkten...
Bör vara:
avses i 2-5 punkten
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Till Finlands författningssamling no 1214/2007
(Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2008)
På sidan 4717, 18 § 1 mom., står:
Med grundvärde avses i åldersgrupperna A och B procentandelen som uträknats på basis av bilens nyanskaffningspris.
Med nyanskaffningspris avses det allmänna rekommenderade pris som var gällande för bilmodellen vid ingången av den
månad då bilen togs i bruk och som importören eller, då denna saknas, partihandeln uppgett minskat med 3 400,00 ≠. Av
detta pris beräknar man den i 17 § nämnda procentuella andelen. Det erhållna värdet avrundas nedåt till närmaste 10 euro.
Bör vara:
Med grundvärde avses procentandelen som uträknats på basis av bilens nyanskaffningspris.
Med nyanskaffningspris avses det allmänna rekommenderade pris som var gällande för bilmodellen vid ingången av den
månad då bilen togs i bruk och som importören eller, då denna saknas, partihandeln uppgett minskat med 3 400 ≠. Av
detta pris beräknar man den i 17 § nämnda procentuella andelen. Det erhållna värdet avrundas nedåt till närmaste 10 euro.
På sidan 4717, 20 § 1 mom., står:
I åldersgrupperna A och B beaktas vid bestämmande av bilförmånens värde ...
Bör vara:
Vid bestämmande av bilförmånens värde beaktas ...

Till Finlands författningssamling nr 1395/2007
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för etniska relationer)
På sidan 5289, i ledande stycket står:
... , 4 § 1 och 2 mom. ...
bör vara:
..., 4 § 1 och 3 mom. ...

Till Finlands författningssamling nr 1464/2007
(Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet)
På sidan 5647, i ingressen står:
upphävs i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 17 §,...
Bör vara:
upphävs i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 17 § och 49-51 §,...
På sidan 5650, 15§, i punkten 1 står:
1) Universitetens servicecentral,
Bör vara:
1) Universitetens servicecenter,

Till Finlands författningssamling nr 1469/2007
(Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden)
På sidan 80 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2006/96/EG (32006L0096); EGT Nr L 363; 20.12.2006, s. 81
Kommissionens direktiv 2007/34/EG (32007L0034); EGT N:o 155; 15.6.2007, s. 49

95

På sidan 5675, 1 §, punkt 24 står:
24) Rovaniemi härad, Kittilä härad, Kemi härad, Nordöstra Lapplands härad, Ranua-Posio härad, Tornedalens härad,
Enare-Utsjoki härad, Lapska Armens härad och Sodankylä härad.
Bör vara:
24) Rovaniemi härad, Kittilä härad, Kemi härad, Nordöstra Lapplands härad, Ranua-Posio härad, Torneå härad,
Tornedalens härad, Enare-Utsjoki härad, Lapska Armens härad och Sodankylä härad.

Till Finlandsförfattningssamling nr 22/2008
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars
och släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidan 5675, första raden i ingressen står:
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på fördragning från inrikesministeriet, stadgas ...
Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, stadgas ...

Till Finlands författningssamling nr 267/2008
(Lag om ändring av bilskattelagen)
På sidan 677, i fotnoten, förarbetena står:
RB 16/2008
Bör vara:
RB 160/2007

Till Finlands författningssamling nr 268/2008
(Lag om upphävande av 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av bilskattelagen)
På sidan 681, i fotnoten, förarbetena står:
RB 16/2008
Bör vara:
RB 160/2007

Till Finlands författningssamling nr 299/2008
(Statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare)
På sidan 776, 9 § 4 mom., rad 5 står:
... och för startstödets del senast den tredje kalenderveckan efter det att stödet ...
Bör vara:
... och för startstödets del senast det tredje kalenderåret efter det att stödet ...
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Till Finlands författningssamling nr 403/2008
(Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning)
På sidan 1119, 39 § 1 mom. står:
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
På sidan 1245 rubriken i bilagans del I står:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordonskategorier som
kravet
gäller

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för Krav på överensstämmelse med direktiv eller
E-reglemente för
- ändringsdirektiv

ny fordonstyp fordon som
tas i bruk för
första gången

ny fordonstyp

fordon som tas
i bruk för första gången

Bör vara:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv eller MotsvaEG-förordning rande
E-reglemente

Fordons
kategorier som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv, EG-förordning
eller E-reglemente för

ny fordonstyp fordon som
tas i bruk för
första gången

ny fordonstyp

fordon som tas
i bruk för första gången

Till Finlands författningssamling nr 430/2008
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars
och släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidan 1245 rubriken i bilagans del I står:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv

Motsvarande
E-reglemente

Fordonskategorier som
kravet
gäller

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för Krav på överensstämmelse med direktiv eller
E-reglemente för
- ändringsdirektiv

ny fordonstyp fordon som
tas i bruk för
första gången

ny fordonstyp

fordon som tas
i bruk för första gången
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Bör vara:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv eller MotsvaEG-förordning rande
E-reglemente

Fordons
kategorier som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv, EG-förordning
eller E-reglemente för

ny fordonstyp fordon som
tas i bruk för
första gången

ny fordonstyp

fordon som tas
i bruk för första gången

Till Finlands författningssamling nr 488/2008
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning)
På sidan 1400, rubriken av 10 § står:
Grunderna för bedömning inom läroavtalsutbildningen
Bör vara:
Grunderna för bedömning
På sidan 1401, 14 § 1 mom. högra spalten, rad 4 står:
... iaktas i tillämpliga delar av
Bör vara:
... iaktas i tillämpliga delar

Till Finlands författningssamling nr 509/2008
(Lag om ändring av 19 och 30 § i kreditupplysningslagen)
På sidan 1471, i fotnoten som förarbetena står RP25/2008. Uppgiften är orätt och det bör avlägsnas.

Till Finlands författningssamling nr 555/2008
(Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 19 och 26 §
körkortsförordningen)
På sidan 1775, i ingressen står:
533/2003
Bör vara:
533/2005

Till Finlands författningssamling nr 556/2008
(Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen)
På sidan 1776, i ingressens punkt fogas, står:
... 4 och 5 mom., till 28 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 2/1996 och 1243/1997, ett nytt 9 mom.
samt...
Bör vara:
...4 och 5 mom. samt...
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På sidan 1777, 6 § 1 mom., står:
-------------A
BE
CE
DE
MT
Bör vara:
-------------A
BE
M
T
MT

CE

DE

På sidan 1782, i ikraftträdelsestadgandets 1 mom. står:
29 §
Bör vara:
29 § 1 mom.

Till Finlands författningssamling nr 617/2008
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden)
På sidan 1955, 41 §, den andra momenten fattas.
Bör vara:
Ändringar i projektplanen får endast av särskilt välgrundade skäl öka projektets godtagbara kostnader.

Till Finlands författningssamling nr 626/2008
(Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008)
På sidan 1990 i underteckningen står:
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
Bör vara:
Minister Paula Lehtomäki

Till Finlands författningssamling nr 648/2008
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till
unga jordbrukare)
På sidorna 2053 och 2054, 5 § 5 mom. första meningen står:
När stöd beviljas för en investering som gäller pälsdjursuppfödning, biodling, täckdikning, värmecentraler, markanskaffning, anskaffning av skördemaskiner eller förbättring av arbetsmiljön ska man i stället för företagarinkomsten räkna ut
jordbrukets kassarest.
Bör vara:
När stöd beviljas för en investering som gäller pälsdjursuppfödning, biodling, täckdikning, värmecentraler, markanskaffning, anskaffning av skördemaskiner eller förbättring av arbetsmiljön eller för en investering som främjar miljöskydd,
djurens välbefinnande eller produktionshygien, ska man i stället för företagarinkomsten räkna ut jordbrukets kassarest.

Till Finlands författningssamling nr 649/2008
(Statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009)
På sidan 2061, 1 § 2 mom. raderna 2 och 3 står:
tidigast den 30 oktober 2008
Bör vara:
tidigast den 31 oktober 2008
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På sidan 2069, 29 § 3 mom. 2 punkten första raden står:
landsbygdsföretag
Bör vara:
jordbruksföretag
På sidan 2069, 30 § sista meningen står:
Ansökningstiden för stöd som gäller markförvärv börjar dock den 30 oktober och slutar den 30 november 2009.
Bör vara:
Ansökningstiden för stöd som gäller markförvärv börjar dock den 31 oktober 2008 och slutar den 30 november 2009.
På sidorna 2374-2379 rubriken i bilagans del I står:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv

Motsvarande E-reglemente

Fordons
kategorier som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller
E-reglemente för

ny fordonstyp fordon som
tas i bruk för
första gången

ny fordonstyp

fordon som tas
i bruk för första gången

Bör vara:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv eller MotEG-förordning svarande E-reglemente

Fordons
kategorier som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv, EG-förordning
eller E-reglemente för

ny fordonstyp fordon som
tas i bruk för
första gången

ny fordonstyp

fordon som tas i
bruk för första
gången

På sidan 2304 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6
På sidan 2306 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6

Till Finlands författningssamling nr 658/2008
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar)
På sidan 2095 i ingressen och i 1 § 1 mom (numret av skoltlagen) står:
(235/1995)
Bör vara:
(253/1995)

100

Till Finlands författningssamling nr 686/2008
(Lag om ändring av sjölagen)
På sidan 2167, 10a kap., 1§, i 8)-punkten som fördragserienummer står:
(FördrS /2009)
Bör vara:
(FördrS 4/2009)
På sidan 2301 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6
På sidan 2304 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6
På sidan 2306 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6

Till Finlands författningssamling nr 737/2008
(Lag om ändring av mervärdesskattelagen)
På sidan 2306 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6
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Till Finlandsförfattningssamling nr 757/2008
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 16 § i och bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning
om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidorna 2374-2379 rubriken i bilagans del I står:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv

Motsvarande E-reglemente

Fordons
kategorier som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv eller
E-reglemente för

ny fordonstyp fordon som
tas i bruk för
första gången

ny fordonstyp

fordon som tas
i bruk för första gången

Bör vara:
Krav, system,
komponent
eller separat
teknisk enhet

Basdirektiv eller MotEG-förordning svarande E-reglemente

Fordons
kategorier som
kravet
gäller

- ändringsdirektiv

Datum för ikraftträdande

Krav på typgodkännande för

Krav på överensstämmelse
med direktiv, EG-förordning
eller E-reglemente för

ny fordonstyp fordon som
tas i bruk för
första gången

ny fordonstyp

fordon som tas i
bruk för första
gången

Till Finlands författningssamling nr 738/2008
(Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen)
På sidan 2304 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6

Till Finlands författningssamling nr 739/2008
(Lag om ändring av lagen om påförande av accis)
På sidan 2306 bör tillägga fotnoten:
Rådets direktiv 2007/74/EG; EUT nr L 346, 29.12.2007, s. 6

Till Finlands författningssamling nr 874/2008
(Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer)
På sidan 2737, från avgiftstabellens punkt II HANDLINGAR, 2. ÖVRIGA HANDLINGAR, mellan raderna 2 och 3 saknas:
Beslut gällande ansökan om vigselrätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt
50,00 ≠/beslut
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Till Finlands författningssamling nr 1089/2008
(Statsrådets förordning om temporär ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd)
På sidan 3427, 15§, 3)-punkten står:
3) 15 procent för rotförsäljning samt 10 procent för leverans- och kontantförsäljning, om betalningen baserar sig på ett köp
som ingåtts under tiden den 1 januari–31 december 2010 och betalas under tiden den 1 januari–31 december 2011.
Bör vara:
3) 15 procent för rotförsäljning samt 10 procent för leverans- och kontantförsäljning, om betalningen baserar sig på ett köp
som ingåtts under tiden den 1 januari–31 december 2010 och betalas under tiden den 1 januari 2010–31 december 2011.

Till Finlands författningssamling nr 28/2009
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmeddelslokaler)
På sidan 85, 9 § rad 2 står:
...omedelbart efter serveringen och inom högst...
Bör vara:
...omedelbart efter tillredningen och inom högst...

Till Finlands författningssamling nr 94/2009
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om
avgiftsbelagda prestationer av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården)
På sidan 310, i ingressen står:
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 29 januari 2009 om Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (36/2009) 2, 4 och 9 § och bilaga 3, samt
Bör vara:
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 29 januari 2009 om Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (36/2009) 2 och 4 § och bilaga 3, samt
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Till Finlands författningssamling nr 111/2009
(Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2009/2010)
På sidan 372 det fattades följande samiska översättning efter författningen:

Övetsättning till samiska
Nr 111

Stáhtaráñi ásahus
ealliguovdasaš lassidoarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2009/2010 ovddas
Addojuvvon Helssegis njukčamánu 5 beaivve 2009

—————

Stáhtaráñi mearrádusa mielde, mii lea dahkkon eanan- ja meahccedoalloministeriija ovdanbuktojumis, mearriduvvo eanan- ja šaddogárdedoalu álbmotlaš doarjagiin juovlamánu 28 beaivve 2001 addojun lága (1559/2001) 14 §` 3 momeantta vuoñul:
1§

Heivehansuorgi
Eanan- ja šaddogárdedoalu álbmotlaš doarjagiin addojun lága (1559/2001) 14 §: s
dárkkuhuvvon doarjjan sáhttá fásta Suomas
orru boazoeaiggádiidda máksojuvvot stáhta
bušeahttaárvalusas jahkái 2009 eanan- ja
šaddogárdedoalu álbmotlaš doarjagii čujuhuvvon váriin boazodoallojagis 2009/2010
ealliguovdasaš doarjja dañi lági mielde go
dán ásahusas mearriduvvo.
2§

Doarjjaoažžu
Doarjja máksojuvvo jagi 2009:s máksojupmái boahtti davvidoarjagis addojuvvon
stáhtaráñi ásahusas (41/2009) dárkkuhuvvon
guovlluin C 3 ja C 4 boazodoalus bargi borramušveagaide.
Boarramušvehkii gullevažžan gehččojuvvojit náittosguimmežat sihke dakkár náittoslágán diliin oktasaš dállodoalus náitalkeahttá bistevaččat orru olbmot, geat leaba ov-
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dal leamaš gaskaneaska náittoslihtus dehe
geain lea dehe lea leamaš oktasaš mánná.
Borramušvehkii gullet maid ovdal máinnašuvvon náittosguimmežiid seamma dállodoalus orru oktasaš mánát ja biebmománát,
geat eai leat deavdán 18 jagi ovdal dan kaleanddarjagi álggu, goas doarjja ohccojuvvo.
Boarramušveahkan gehččojuvvo maid juogekeahtes jápminbeassi.
Doarjaga oažžuma eaktun lea, ahte borramušvehkii gullevaš olbmot dehe dat olbmot,
geaid eaiggáduššan bohccuid ovddas doarjja
ohccojuvvo, eai leat deavdán 65 jagi ovdal
dan kaleanddarjagi álgima, goas doarjja ohccojuvvo. Doarjaga oažžuma eaktun lea maid,
ahte doarjjaoažžu doallá muituimerkejumiid
iežas boazodoalu boañuin ja goluin.
3§

Doarjjadohkálaš eallobohccot
Doarjaga oažžuma eaktun lea, ahte boarramušvehkii gullevaš olbmot oamastit boazologahallamiid (848/1990) mielde boazodoallojagi nogadettiin oktiibuot unnimusat 80
bohcco.

Doarjagii vuoigadahtton elliid oamastanrievtti ja meari vuoññun lea boazodoallojagi
2008/2009 áigemearis ráhkaduvvon boazologahallan. Boazodoallojagi 2008/2009 áigge
dahkkojuvvon boazogávppit sáhttet váldojuvvot vuhtii doarjaga mieñiheamis.
Doarjja ii máksojuvvo dain eallobohccuin,
mat mannet badjel bálgesiidda dehe daid osolaččaide mearriduvvon lobálaš eallobohccuid
meriin. Jos bálgesa eallobohccuid mearri
manná badjel bálgesii mearriduvvon stuorimus lobálaš eallobohccuid meari, geahpiduvvo borramušveagaid doarjjadohkálaš eallobohccuid mearri liigebohccuid ovddas seamma gori mielde go borramušveagat oamastit eallobohccuid bálgesis. Eallobohccuid
meari báhcin 1 momeanttas mearriduvvon
meari unnibun ii eastte doarjaga mieñiheami
borramušvehkii báhcán eallobohccuid meari
vuoñul, jos borramušveagas leat leamaš ovdal geahpideami unnimusat 1 momeanttas
mearriduvvon mearri.

Doarjja ii máksojuvvo maid dain eallobohccuin, maid osolaš livččii galgan njuovvat bálgesa dohkkehan jahkásaš njuovvanplánaid mielde (njuovvanreasta-boazu).
Jos borramušveaga njuovvanreasta-bohccuid
mearri lea badjel golbma proseantta eallobohccuid mearis, ii doarjja máksojuvvo borramušvehkii ollenge.
4§
Doarjjamearri
Doarjaga sturrodat lea eanemusat 27 euro
eallobohcco guovdu.
5§
Fápmuiboahtin
Dát ásahus boahtá fápmui njukčamánu 11
beaivve 2007.

Helssegis njukčamánu 5 beaivve 2009
Eanan- ja meahccedoalloministtar Sirkka-Liisa Anttila

Ráññádalli virgeolmmoš Esa Hiiva

Till Finlands författningssamling nr 132/2009
(Lag om ändring av 25 a och 25 b § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning)
På sidan 429, lagens ikraftträdelsestadgande står:
Denna lag träder i kraft den 20 mars 2009.
Bör vara:
Denna lag träder i kraft den 20 mars 2009.
Lagens 25 a § träder dock i kraft den 1 april 2009.
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På sidan 429, sista stycken i ingressen står:
fogas till 25 a §, sådan den lyder i nämnda lag 286/2006, ett nytt 3 mom. som följer:
Bör vara:
fogas till 25 a §, sådan den lyder i lag 984/2008, ett nytt 4 mom. som följer:
På sidan 2891, 3§, den sista raden står:
beskattning (1071/2009).
Bör vara:
beskattning (1071/2008).
På sidan 2891, 3§, den sista raden står:
beskattning (1071/2009).
Bör vara:
beskattning (1071/2008).

Till Finlands författningssamling nr 135/2009
(Lag om ändring av rättegångsbalken)
På sidan 434, 7 § 2 mom. rad 6, står:
1) trafikförsäkringslagen (297/1959);
Bör vara:
1) trafikförsäkringslagen (279/1959);

Till Finlands författningssamling nr 172/2009
(Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg)
På sidan 2165 det artonde UN-numret i den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3258
bör vara:
3259
På sidan 2165 det sjutton UN-numret i den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3257
bör vara:
3258
På sidan 2167 det artonde UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3264
bör vara:
3265
På sidan 2167 det femtonde UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3263
bör vara:
3264
På sidan 2167 det nionde UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3261
bör vara:
3262
På sidan 2167 det sjätte UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3260
bör vara:
3261
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På sidan 2167 det tjugoförsta UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3265
bör vara:
3266
På sidan 2167 det tolfte UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3262
bör vara:
3263
På sidan 2167 det tredje UN-numret i den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3259
bör vara:
3260
På sidan 2169 det femte UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3268
bör vara:
3269
På sidan 2169 det fjärde UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3267
bör vara:
3268
På sidan 2169 det första UN-numreti den UN-nr kolumnen i tabell A av kapitel 3.2 står:
3266
bör vara:
3267

Till Finlands författningssamling nr 174/2009
(Luftfartslag)
På sidan 5731, 144 § står:
Bestämmelserna i
142 § ska tillämpas till den del förordningen
inte är tillämplig eller till den del det i förordningen
inte finns några bestämmelser om omständigheter
som hänför sig till försäkring.
Bör vara:
Bestämmelserna i
145 § ska tillämpas till den del förordningen
inte är tillämplig eller till den del det i förordningen
inte finns några bestämmelser om omständigheter
som hänför sig till försäkring.

Till Finlands författningssamling nr 219/2009
(Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa
ärenden som avses i internationella avtal om beskattning)
På sidan 2891, 3§, den sista raden står:
beskattning (1071/2009).
Bör vara:
beskattning (1071/2008).
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Till Finlands författningssamling nr 263/2009
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg)
På sidan 3136, 8§ 1 mom, i punkten 7) står:
försäkra sig om att den utrustning som enligt bestämmelserna ska medföras i fordonet och som i de skriftliga skyddsinstruktionerna föreskrivs för föraren finns i fordonet.
bör vara:
försäkra sig om att den utrustning som enligt bestämmelserna ska medföras i fordonet och som i de skriftliga instruktionerna föreskrivs för föraren finns i fordonet.
På sidan 3137, 26§ 2 mom står:
Transportören ska, i de fall som bestäms genom förordning av ministeriet, i god tid före transporten lämna skriftliga
säkerhetsföreskrifter till fordonets besättning.
bör vara:
Transportören ska, i de fall som bestäms genom förordning av ministeriet, i god tid före transporten lämna skriftliga
instruktioner till fordonets besättning.

Till Finlands förvaltningssamling nr 318/2009
(Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2009)
På sidan 3273 i bilaga står:
Höstråg Kartano
Riihi
Bör vara:
Höstråg Kartano
Reetta
Riihi
På sidan 3273 i bilaga står:
Höstvete Arktika
Reetta
Rehti
Urho
Veeti
Bör vara:
Höstvete Arktika
Rehti
Urho
Veeti

Till Finlands författningssamling nr 319/2009
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från productionen frikopplat stöd för svin- och
fjäderfähushålling samt kompensation för strukturförändingar inom svin- och fjäderfähushålling
På sidan 3275, första raden i ingressen står:
14 § 3 mom.
Bör vara:
14 § 2 mom.
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Till Finlands författningssamling nr 346/2009
(Statsrådets förordning om statliga myndigheters sigill och stämplar)
På sidan 3345, 3§, första momentens 2)-punkt står:
2) ministerierna, högsta domstolen, högsta
förvaltningsdomstolen, riksåklagaren och
Riksåklagarämbetet använder ett pressigill
med en diameter på 65 millimeter och papperssigill, lacksigill och stämplar med en diameter på 45 millimeter. Ett ministerium som
inte har ett pressigill får använda statsrådets
lilla papperssigill,
Bör vara:
2) ministerierna, justitiekanslern i statsrådet
och justitiekanslersämbetet, högsta domstolen,
högsta förvaltningsdomstolen, riksåklagaren
och Riksåklagarämbetet använder
ett pressigill med en diameter på 65 millimeter
och papperssigill, lacksigill och stämplar
med en diameter på 45 millimeter. Ett ministerium
som inte har ett pressigill får använda
statsrådets lilla papperssigill,

Till Finlands författningssamling nr 558/2009
(Universitetslag)
På sidan 3893, 35 § 1 mom. sista meningen står:
Bestämmelser om den språkkunskap som krävs av lärare vid Åbo Akademi finns i 85 §.
Bör vara:
Bestämmelser om den språkkunskap som krävs av lärare vid Åbo Akademi finns i 78 §.
På sidan 3897, 46 § 5 mom. fösta meningen står:
Språket vid studentkårerna vid Helsingfors universitet, Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan är
finska och svenska.
Bör vara:
Språket vid studentkårerna vid Helsingfors universitet, Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan och
Aalto-universitetet är finska och svenska.

Till Finlands författningssamling nr 727/2009
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar)
På sidan 4376, 1 § 1 mom. står:
... samt skoltlagen (235/1995).
Bör vara:
... samt skoltlagen (253/1995).
På sidan 4376, i ingressen, står:
... 19 § 1 mom. skoltlagen av den 24 februari 1995 (235/1995) ...
Bör vara:
... 19 § 1 mom. skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) ...
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Till Finlands författningssamling nr 803/2009
(Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen)
På sidan 4620, i förordningens ingress, på raden 6 står:
25 f § 6 mom., ...
Bör vara:
25 f § 5 mom., ...

Till Finlands författningssamling nr 1074/2009
(Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 5202 i bilagans punk 7. står:
7. Dispens för användning av en kombination av lastbil och släpvagn för transport
av torv, flis, levande djur eller virke på väg, trots att den yttre bredden på dragbilen
eller släpvagnen eller ett växelflak överskrider 2,55 meter och den inre bredden
2,51 meter,
Bör vara:
7. Dispens för användning av en kombination av lastbil och släpvagn för transport
av torv, flis, levande djur eller virke på väg, trots att den yttre bredden på dragbilen
eller släpvagnen eller ett växelflak överskrider 2,55 meter,

Till Finlands författningssamling nr 1128/2009
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet)
På sidan 5449, rad 6 i ingressen står:
...26 § 1 mom. ...
Bör vara:
...26 § 1 mom. 4 punkten ...

Till Finlands författningssamling nr 1169/2009
(Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan)
På sidan 5596, i punkt 2, står:
Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och
undervisning på de områden som anges i punkt 3.1:
bör vara:
Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och
undervisning på de områden som anges i punkt 1:
På sidan 5597, i punkt 5, står:
Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och
undervisning på de områden som anges i punkt 3.1:
bör vara:
Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och
undervisning på de områden som anges i punkt 1:
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Till Finlands författningssamling nr 1172/2009
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns)
På sidan 5605, andra rad i ingressen står:
... 29 § 3 mom. och 34 § 4 mom. i foderlagen av
Bör vara:
... 29 § 2 mom. och 34 § 4 mom. i foderlagen av

Till Finlands författningssamling nr 1239/2009
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i försäkringsbolagslagen)
På sidan 5860, till slutet av ingressen tilläggs texten:
i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008)

Till Finlands författningssamling nr 1768/2009
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning)
På sidan 7385, i ikraftträdelsebestämmelsen står:
Detta beslut träder i kraft den i januari 2010
Bör vara
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Till Finlands författningssamling nr 1769/2009
(Statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och
i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen)
På sidan 7387, 7 § Ikraftträdelsebestämmelser står:
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.
Bör vara
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Till Finlands författningssamling nr 1776/2009
(Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser)
På sidan 7400, förordningens rubrik står:
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
bör vara:
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
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Till Finlands författningssamling nr 1787/2009
(Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk)
På sidan 7434, ikraftträdelsestadgandets 9 moment står:
Om avträdelsen dock sker tidigast den 1 januari 2011 men senat den 28 februari 2011 och den som ansöker om
avträdelsestöd har meddelats ett villkorligt beslut enligt 36 § i denna lag senast den 31 december 2010, tillämpas på
avträdelsen de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.
Bör vara:
Om avträdelsen dock sker tidigast den 1 januari 2011 men senat den 28 februari 2011 och den som ansöker om
avträdelsestöd har meddelats ett villkorligt beslut enligt 36 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
(612/2006) senast den 31 december 2010, tillämpas på avträdelsen de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Till Finlands författningssamling nr 1798/2009
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice)
På sidan 7487, i ingressens andra rad står:
...den 22 november 2005...
bör vara:
...den 22 september 2005...

Till Finlands författningssamling nr 55/2010
(Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot)
På sidan 416, 2 § 2 mom., står:
Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om parkeringsbot av den 8 juni 2009 (404/2009), sådan
den lyder i förordning 680/2009.
bör vara:
Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om parkeringsbot av den 8 juni 2009 (449/2009), sådan
den lyder i förordning 680/2009.

Till Finlands författningssamling nr 182/2010
(Punktskattelag)
På sidan 772, i fotnoten som förarbetena tilläggs texten:
Rådets direktiv 2008/118/EG; EUT nr L 9, 14.1.2009, s. 12

Till Finlands författningssamling nr 183/2010
(Lag om ändring av 27 § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatteoch accislagstiftningen)
På sidan 804, i fotnoten som förarbetena tilläggs texten:
Rådets direktiv 2008/118/EG; EUT nr L 9, 14.1.2009, s. 12
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Till Finlands författningssamling nr 194/2010
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 16 § i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter)
På sidan 819, ingressens punkt ändras; raden 2 står:
förordning av den 17 juni 2005 om märkning och registrering av får och getter (496/2005)
Bör vara:
förordning av den 17 juni 2005 om märkning och registrering av får och getter (469/2005)

Till Finlands författningssamling nr 235/2010
(Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen)
På sidan 911, rad 8 i ingressen står:
....den svenska språkdräkten i 5 § 1 mom. 12 punkten underpunkt 12...
Bör vara:
....den svenska språkdräkten i 5 § 1 mom. 12 punkten underpunkt b...

Till Finlands författningssamling nr 243/2010
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav
för svinstallsbyggande som understöds)
På sidan 946, i 13 § 2 mom., står:
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 2 november 2005 om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds (848/2005) med senare gjorda ändringar.
Bör vara:
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 oktober 2005 om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds med senare gjorda ändringar i enlighet med jordoch skogsbruksministeriets anmälan (848/2005).

Till Finlands författningssamling nr 249/2010
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och
livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar)
På sidan 982 står:
Bilaga 4
Bör vara:
Bilaga 5

Till Finlands författningssamling nr 266/2010
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden)
På sidan 1043, rubriken av 2 §, står:
Määritelmät
Bör vara:
Definitioner
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Till Finlands författningssamling nr 267/2010
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn)
På sidan 1054, i 8 § 1 mom. rad 4-5, står:
... i enlighet med 11-13 § i handels- och industriministeriets förordning...
Bör vara
... i enlighet med 11-15 § i handels- och industriministeriets förordning...

Till Finlands författningssamling nr 279/2010
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av i 1 § jord- och skogsbruksministeriets
förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2010)
På sidan 1084, i ingressens punkt ändras står:
...(75/2009)...
Bör vara:
...(75/2010)...

Till Finlands författningssamling nr 397/2010
(Lag om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken)
På sidan 1513, 5§, rad 4 i andra momenten står:
...informera om vissa avgöranden (372/2010)
Bör vara:
...informera om vissa avgöranden (373/2010)

Till Finlands författningssamling nr 431/2010
(Lag om ändring av vallagen)
På sidan 1625, 38 § 1 mom. rad 5, står:
... rät-telser ...
Bör vara:
... rättelser ...

Till Finlands författningssamling nr 463/2010
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller
delvis finansieras av Europeiska gemenskapen)
På sidan 1715, i ingressen, står:
...fogas till 13 § ett nytt 3 mom.,...
Bör vara:
...fogas till 13 § ett nytt 4 mom.,...

114

Till Finlands författningssamling nr 560/2010
(FördS 71/2010)
(Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års
internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande
i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilagan)
På sidan 1937, 2 § står:
Lagen av den 29 december 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den
reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
(1669/2009) träder i kraft den 15 juli 2010.
Bör vara:
Lagen av den 29 december 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den
reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
(1669/2009) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 15 juli 2010.

Till Finlands författningssamling nr 561/2010
(FördS 73/2010)
(Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års
internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i
kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i bilagan)
På sidan 1938, 2 § står:
Lagen av den 29 december 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den
reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
(1669/2009) träder i kraft den 15 juli 2010.
Bör vara:
Lagen av den 29 december 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den
reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
(1669/2009) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 15 juli 2010.

Till Finlands författningssamling nr 563/2010
(Statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen)
På sidan 1943, 6§, 3)-punkten står:
3) Utvecklingsenheten för uppgifter inom utveckling av tjänste- och kontrollfunktionerna inom beskattningen,
Bör vara:
3) Enheten för gemensamma tjänster för uppgifter inom utveckling av tjänste- och kontrollfunktionerna inom beskattningen,

Till Finlands författningssamling nr 673/2010
(Statsrådets förordning om skydd av höns)
På sidan 2323, i bilagans tabell 2 står:
Vattentrågskantens maximilängd per kyckling (cm)
Bör vara:
Vattentrågskantens minimilängd per kyckling (cm)
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Till Finlands författningssamling nr 698/2010
(Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning)
På sidan 2437, rubrik för 1 § står:
Tobakslag
Bör vara:
Lagens rubrik står
Tobakslag

Till Finlands författningssamling nr 767/2010
(Lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen)
På sidan 2595, 103 §, på raden 3 står:
...om ordningsbotsförseelser (754/2010).
Bör vara:
...om ordningsbotsförseelser (756/2010).

Till Finlands författningssamling nr 831/2010
(Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i förordningen om miljöskadeförsäkring)
På sidan 2771, 1 § 1 mom., i punkten 2) står:
2) ett sådant miljötillstånd som avses i lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) och som beviljats av en närings-,
trafik- och miljöcentral, eller ett därmed jämförbart beslut om granskning av en luftvårdsanmälan som lämnats av en
inrättning som avses i 1 § i förordningen om miljötillståndsförfarande (772/1992), vilket har meddelats med stöd av de
bestämmelser i luftvårdslagen (67/1982) som gällde innan lagen om miljötillståndsförfarande trädde i kraft, eller
Bör vara:
2) ett sådant miljötillstånd som avses i lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) och som beviljats av ett regionförvaltningsverk, eller ett därmed jämförbart beslut om granskning av en luftvårdsanmälan som lämnats av en inrättning som
avses i 1 § i förordningen om miljötillståndsförfarande (772/1992), vilket har meddelats med stöd av de bestämmelser i
luftvårdslagen (67/1982) som gällde innan lagen om miljötillståndsförfarande trädde i kraft, eller

Till Finlands författningssamling nr 868/2010
På sidan 2833 lyder ingressen på förordningen:
ändras i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) 3 §, 4 § 1 mom., 5 §,
6 § 1 och 2 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 10 §, 11 §, 12 § 1 mom. och bilaga 1, av dem 3 och 4 § sådana de lyder delvis
ändrade i förordning 342/2009, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 342/2009 och 1818/2009 samt 10 § sådan
den lyder delvis ändrad i förordningen 1818/2009, samt
fogas till förordningen en ny punkt 5 till 3 §, en ny 6 a, 6 b och 9 a § samt en ny bilaga 3 som följer:
Bör vara:
ändras i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) 3 §, 4 § 1 mom., 5 §,
6 § 1 och 2 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 10 §, 11 §, 12 § 1 mom. och bilaga 1 punkt A, B, C och D, av dem 3 och 4 §
sådana de lyder delvis ändrade i förordning 342/2009, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 342/2009 och
1818/2009 samt 10 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningen 1818/2009, samt
fogas till förordningen en ny punkt 5 till 3 §, en ny 6 a, 6 b och 9 a § samt en ny bilaga 3 som följer:
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Till Finlands författningssamling nr 869/2010
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen)
På sidan 2845, förordningens ingress lyder:
ändras i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) 3 § 1 mom., 4 §
1 mom., 6 §, 7 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 10 § 1 mom., 11 §, 12 §
3 mom., 13 §, 14 §, 14 a §, 14 c § 1 mom., 15 §, 17 § 2 mom., 18 §, 21 §, 22 §, 24 § 1 mom.
1 punkt, 26 § 1 mom., bilaga 5 punkt 2 och 4, av dem 7 och 8 § sådana de lyder delvis ändrade
i förordning 341/2009 och 14 a och 14 c § sådana de lyder i förordning 341/2009, samt
fogas till 9 § ett nytt 3 mom., till 12 § ett nytt 4 mom., till 13 § ett nytt 2 mom., till
förordningen en ny 14 e §, till 19 § ett nytt 5 mom.,till 24 § nya 6–9 punkter, till 26 § ett nytt
2 mom. samt till bilaga 5, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 842/2009, nya 2 c, 4 b
och 4 c punkter, som följer:
Bör vara:
ändras i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 §, 7 § 1 mom., 8 §, 9 §
1 mom. 3 punkten och 2 mom., 10 § 1 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 13 §, 14 §, 14 a §, 14 c § 1 mom., 15 §, 17 § 2 mom., 18 §, 21
§, 22 §, 24 § 1 mom. 1 och 4 punkt, 26 § 1 mom., bilaga 5 punkt 2 och 4,
av dem 7 och 8 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 341/2009 och 14 a och 14 c § sådana de lyder i förordning
341/2009, samt
fogas till 4 § ett nytt 2 mom., till förordningen en ny 7 a §, till 9 § ett nytt 3 mom., till 12 § ett nytt 4 mom., till 13 § ett nytt
2 mom., till förordningen en ny 14 e §, till 19 § ett nytt 5 mom., till 24 § nya 6-9 punkter, till 26 § ett nytt 2 mom. samt till
bilaga 5, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 842/2009, nya 2 c, 4 b och 4 c punkter, som följer:
På sidan 2884, i fotnoten som förarbetena tilläggs texten:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG (32009L0044); EUT nr L 146, 10.6.2009, s. 37

Till Finlands författningssamling nr 887/2010
(Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem)
På sidan 2884, i fotnoten som förarbetena tilläggs texten:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG (32009L0044); EUT nr L 146, 10.6.2009, s. 37

Till Finlands författningssamling nr 888/2010
(Lagom ändring av lagen om finansiella säkerheter)
På sidan 2886, i fotnoten som förarbetena tilläggs texten:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG (32009L0044); EUT nr L 146, 10.6.2009, s. 37

Till Finlands författningssamling nr 1024/2010
(Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem)
På sidan 3209, 6 §, 2 momentens 3)-punkt, som saknades, lyder:
3) anmälan om förlust av militära grad till huvudstaben, om tingsrätten eller hovrätten med stöd av 2 kap. 14 a § i
strafflagen har dömt någon att förlora sin militära grad.
På sidan 3209, 6 §, 3 mom. står:
En kopia av högsta domstolens avgörande som gäller jaktförbud eller djurhållningsförbud ska sändas till myndigheterna
med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 mom.
Bör vara:
En kopia av högsta domstolens avgörande som gäller jaktförbud, djurhållningsförbud eller förlust av militär grad ska
sändas till myndigheterna med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 mom.
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Till Finlands författningssamling nr 1084/2010
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift)
På sidan 3409 10 § raden 10 står:
... 3 § ...
Bör vara:
... 2 § ...

Till Finlands författningssamling 1168/2010
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom
undervisningsväsendet)
På sidan 3821, i ingressen står:
ändras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 2 § 3 mom. samt 13
och 16 § 1 mom. samt
Bör vara:
ändras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 2 § 3 mom. samt 13
och 16 §, av dem 13 och 16 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 865/2005 samt

Till Finlands författningssamling nr 1235/2010
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk)
På sidan 4191, från och med rad 4 i ingressen står:
ändras i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (26/2007) 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 9 och
10 § samt 12 § 1 mom. ochfogas till förordningen nya 2 a, 8 a och 13 a § som följer:
bör vara:
ändras i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (26/2007) 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 9 § och
12 § 1 mom. samtfogas till förordningen nya 2 a, 8 a och 13 a § samt en ny 10 §, i stället för den 10 § som upphävts genom
lag 1787/2009, som följer:

Till Finlands författningssamling nr 1303/2010
(Social-och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning
som avses i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring)
Det fattades i förordningen bifogad bilaga:
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Bilaga 1

Den kapitalkoefficient som avses i 4 § i förordningen beräknas enligt formeln
(1)

a*x

(x
( x [x
[ x]) ä[(xm] ) 1 (1 x [[xx]) ä[(xm] )

,

där x är den ålder i enlighet med 4 § i förordningen som används vid beräkningen av
kapitalkoefficienten, är [x] heltalsdelen av x och m = 12.
Termen ät(m) som används i formel (1) erhålls ur formeln
(2)

ä x( m)

1
Dx

Dx

u

u 0

m 1 m2 1
(
2m
1
12m 2

x

),

där
x

(3)

Dx

exp(

0

(

t

)dt )

.

Termen x i formlerna (1) och (3) betecknar den dödlighet som avses i 3 § i förordningen och
som i fråga om män beräknas enligt formeln
(3)

x

1,1 * k (v) ~x (v, m)

och i fråga om kvinnor enligt formeln
(4)

x

k ( v ) ~ x (v, n ) .

I formlerna (3) och (4) hänvisar v till födelseårtiondet, till 1930-talet eller tidigare, 1940-talet,...
1990-talet eller 2000-talet.
Värdet för koefficienten k(v) erhålls ur följande tabell:
v=kohort

MÄN
k(v)

KVINNOR
k(v)

1930-talet eller
tidigare
1940-talet
1950-talet
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet

0,94
0,92
0,89
0,87
0,85
0,83
0,81

0,91
0,88
0,85
0,82
0,79
0,76
0,74

2000-talet

0,79

0,71
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Funktionen ~ x (v, m) som används i formel (3) erhålls ur följande formel:
Ln( ~ x (v, m) ) = A1(m) + (x + S1(v,m))B1(m), när x < 40,
A2(m) + (x + S2(v,m))B2(m), när 40 x < 60,
A3(m) + [x + S3(v,m) + S3(v,m)(60 - x)/59]B3(m), när x ! 60,

(5)

och funktionen ~x (v, n) som används i formel (4) ur formeln
Ln( ~x (v, n) ) = A1(n) + (x + S1(v,n))B1(n), när x < 40,
A2(n) + (x + S2(v,n))B2(n), när 40 x < 70,
A3(n) + [x + S3(v,n) + S3(v,n)(70 - x)/42]B3(n), när x ! 70,

(6)

De parametrar som ska användas i formel (5) erhålls ur tabellen

A1 (m)

B1 (m)

A2 (m)

B2 (m)

A3 (m)

B3 (m)

-7,39234

0,030239

-8,31314

0,057658

-10,39972

0,093298

och ur tabellen
åldersområde
KOHORT
1930-luku eller
tidigare
1940-talet
1950-talet
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet
2000-talet

20år-40år
S1(m)

40år-60år
S2(m)

60år
S3(m)

11,60
7,48
3,36
-0,76
-4,88
-9,00
-13,12
-17,24

9,74
6,68
3,62
0,56
-2,50
-5,56
-8,62
-11,68

5,74
3,81
1,88
-0,05
-1,98
-3,91
-5,84
-7,77

De parametrar som ska användas i formel (6) erhålls ur tabellen

A1 (n)

B1 (n)

A2 (n)

B2 ( n )

A3 ( n)

B3 (n)

-9,05492

0,04863

-9,79071

0,071872

-13,17313

0,122169

20år-40år
S1(n)

40år-70år
S2(n)

70år
S3(n)

8,186
5,408
2,63
-0,148
-2,926
-5,704
-8,482
-11,26

5,884
3,932
1,98
0,028
-1,924
-3,876
-5,828
-7,78

4,21
2,81
1,41
0,01
-1,39
-2,79
-4,19
-5,59

och ur tabellen
åldersområde
KOHORT
1930-talet eller
tidigare
1940-talet
1950-talet
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet
2000-talet
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Till Finlands författningssamling nr 1384/2010
(Miljöministeriets förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 4598,
5 § 1 mom. står:
---------------------------------------------5§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
Bör vara:
----------------------------------------------Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011 och gäller till utgången av 2012.

Till Finlands författningssamling nr 1396/2010
(Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor)
På sidan 4653, 36 § 3 mom. rad 2, står:
... 28 § 2 mom. ...
Bör vara:
... 28 § 3 mom. ...

Till Finlands författningssamling nr 1399/2010
(Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen)
På sidan 4669, efter ingressen fattas rubriken:
Lag om punktskatt på flytande bränslen

Till Finlands författningssamling nr 1400/2010
(Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen)
På sidan 4677 efter ingressen fattas rubriken:
Lag om punktskatt på elström och vissa bränslen

Till Finlands författningssamling nr 1403/2010
(Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket)
På sidan 4685, tilläggs lagens nya rubrik efter ingressen:
Lag om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Till Finlands författningssamling nr 1410/2010
(Lag om ändring av inkomstskattelagen)
På sidan 4698, det andra stycket i ingressen står:
sådana de lyder, 48 § 5 mom. i lag 1248/2009, 50 § 1 mom. i lag 980/1999, 100 § 2 mom., 101 § 2 mom., 106 § och 125 § 2 mom.
i lag 1251/2009 samt 100 § 3 mom. i lag 946/2008, som följer:
Bör vara:
av dem 50 § 1 mom. sådant det lyder i lag 980/1999, 100 § 2 mom., 101 § 2 mom., 106 § och 125 § 2 mom. sådana de lyder
i lag 1251/2009 samt 100 § 3 mom. sådant det lyder i lag 946/2008, som följer:
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Till Finlands författningssamling nr 36/2011
(Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal
som deltar i krishantering)
På sidan 2, i ikraftträdandebestämmelsen står:
den 1 februari 2010
bör vara:
den 1 februari 2011

Till Finlands författningssamling nr 38/2011
(Statsrådets förordning om luftkvaliteten)
På sidan 9, underskriftningsdatum står:
Helsingfors den 20 januari 2010
Bör vara:
Helsingfors den 20 januari 2011

Till Finlands författningssamling nr 71/2011
(Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisningar:
TKF 2/2010
GrUB 7/2010
RSk 34/2010

Till Finlands författningssamling nr 76/2011
(Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och
självstyrelseområden under åren 2003-2012)
I ingressen, punkt ändras, rad 2 står:
... (174/2002)...
bör vara:
...(1174/2002)...
Paragrafens nummer står:
13 §
bör vara:
3§
3 § 1 mom. 5 punkt står:
5) Mellersta Österbpttens landskap:
bör vara:
5) Mellersta Österbottens landskap:

Till Finlands författningssamling nr 78/2011
(Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö-och hälsoskyddet)
I 11 § 2 mom. står:
Genom denna förordning upphävs Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
(644/2006).
bör vara:
Genom denna förordning upphävs Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
(664/2006).

122

Till Finlands författningssamling nr 124/2011
(Lag om ändring av skjutvapenlagen)
I fotnoten står:
RP 106/2010
Bör vara:
RP 106/2009

Till Finlands författningssamling nr 125/2011
(Lag om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen)
I fotnoten står:
RP 106/2010
Bör vara:
RP 106/2009

Till Finlands författningssamling nr 126/2011
(Lag om ändring av 35 och 36 § i polislagen)
I fotnoten står:
RP 106/2010
Bör vara:
RP 106/2009

Till Finlands författningssamling nr 127/2011
(Lag om ändring av värnpliktslagen)
I fotnoten står:
RP 106/2010
Bör vara:
RP 106/2009

Till Finlands författningssamling nr 128/2011
(Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet mot olaglig
tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar, komponenter och ammunition till Förenta nationernas
konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet)
I fotnoten står:
RP 106/2010
Bör vara:
RP 106/2009
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Till Finlands författningssamling nr 135/2011
(Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i handelsavtalet mellan Republiken
Finland och Indien)
I första paragrafen står:
... (668/1968).
bör vara:
... (669/1968).

Till Finlands författningssamling nr 195/2011
(Lag om ändring av utlänningslagen)
Till fotnoten tilläggs:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG; EGT nr L 348, 24.12.2008, s. 98

Till Finlands författningssamling nr 250/2011
(Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 1, förordningens nya ändrade rubrik saknas.
Bör vara:
Undervisnings- och kulturministeriets förordning
om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer

Till Finlands författningssamling nr 254/2011
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om stöd för nyskiften)
På högra spalten står:
3§
bör vara:
13 §

Till Finlands författningssamling nr 264/2011
(Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2011)
På sidan 1, 2 § raden 10 står:
...åren2003 och 2004 eller 2005...
Bör vara:
...åren2003 eller 2004 och 2005...

Till Finlands författningssamling nr 272/2011
(Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen)
På sidan 1, under ny rubrik ″Lag om vattenvårds- och havsvårdförvaltningen″ står:
Given i Helsingfors den 25 mars 2011
Texten tas bort
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Till Finlands författningssamling nr 300/2011
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till
unga jordbrukare)
På sidan 1, 31 § 5 mom. rad 1, står:
Vad som bestäms i 1–3 mom. ska...
bör vara:
Vad som bestäms i 1–4 mom. ska...
På sidan 2, 32 b § 5 mom. rad 7, står:
7,5 procent delat med två. .
bör vara:
7,5 procent delat med två.

Till Finlands författningssamling nr 327/2011
(Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Indien om ekonomiskt samarbete
och om ikrafträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i handelsavtalet
mellan Republiken Finland och Indien samt om upphävande av förordningar om sättande i kraft av vissa avtal
ingångna med Indien)
I tredje paragrafen står:
...ombringande i kraft av handelsavtalet med Indien (668/1968) och...
bör vara:
...ombringande i kraft av handelsavtalet med Indien (669/1968) och...

Till Finlands författningssamling nr 330/2011
(Lag om övervakningsstraff)
På sidan 3, i 8 § 3 mom. rad 8 står:
...6 kap. 11 a § i strafflagen ...
bör vara:
...6 kap. 11 a § 2 mom. i strafflagen ...

Till Finlands författningssamling nr 354/2011
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar)
På sidan 9, i bilagan 1, står:
...
Värmecentraler
Tekniska utrymmen
Bränsleförråd
...

rum2
rum2

710
305

rum2

305

Bör vara:
...
Värmecentraler
Bränsleförråd
...
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Till Finlands författningssamling nr 362/2011
(Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och
registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 2, rubriken och första raden av 9 § står:
9§
Mönsterrättsärenden Ansökningsav
gift.............................................................185 ≠
Bör vara:
9§
Mönsterrättsärenden
Ansökningift..............................................185 ≠

Till Finlands författningssamling nr 370/2011
(Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg)
På sidan 923 i anmärkningen i avsnitt 6.2.6.3.3 i punkten (c) står:
Anm: I den internationella ADR-överenskommelsen dessa farmaceutiska produkter tillverkas under tillsyn av en statlig
hälsoförvaltning. Om behörig myndighet kräver det, ska principerna om god tillverkningspraxis (GMP, Good Manufacturing
Practice) som tagits fram av Världshälsoorganisationen WHO 3 följas.
Bör vara:
Anm: I internationella RID-bestämmelser tillverkas dessa farmaceutiska produkter under tillsyn av en statlig hälsoförvaltning. Om behörig myndighet kräver det, ska principerna om god tillverkningspraxis (GMP, Good Manufacturing Practice)
som tagits fram av Världshälsoorganisationen WHO 3följas.

Till Finlands författningssamling nr 372/2011
(Statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet)
I förordningen bör vara följande fotnoten av direktivhänvisningar:
Europaparlaments och rådets direktiv 2004/49/EG (32004L0049); EUT L 164, 30.4.2004, s. 44
Europaparlaments och rådets direktiv 2008/57/EG (32008L0057); EUT L 191, 18.7.2008, s. 1
Kommisionens direktiv 2009/149/EG (32009L0149); EUT L 313, 28.11.2009, s. 65
Kommisionens direktiv 2011/18/EU (32011L0018); EUT 57, 2.3.2011, s. 21

Till Finlands författningssamling nr 387/2011
(Lag om ändring av vägtrafiklagen)
Från fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

Till Finlands författningssamling nr 388/2011
(Lag om upphävande av vissa bestämmelser i vägtrafiklagen)
Från fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31
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Till Finlands författningssamling nr 389/2011
(Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare)
Från fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

Till Finlands författningssamling nr 390/2011
(Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare)
Från fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

Till Finlands författningssamling nr 391/2011
(Lag om ändring av 9 § i lagen om fordonstrafikregistret)
Från fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

Till Finlands författningssamling nr 392/2011
(Lag om ändring av 2 a kap. 9 § 2 mom. i strafflagen)
Från fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

Till Finlands författningssamling nr 393/2011
(Lag om ändring av 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser)
Från fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18
Kommissionens direktiv 2009/112/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 26
Kommissionens direktiv 2009/113/EG; EGT nr L 223; 26.8.2009, s. 31

Till Finlands författningssamling nr 415/2011
(Postlag)
På sidan 22, följande fotnoten saknas:
RP 216/2010
KoUB 28/2010
GrUU 56/2010
RSv 351/2010
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Till Finlands författningssamling nr 416/2011
(Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen)
På sidan 1, följande fotnoten saknas:
RP 216/2010
KoUB 28/2010
GrUU 56/2010
RSv 351/2010

Till Finlands författningssamling nr 501/2011
(Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinancieras av strukturfonderna)
2 §, rad 2, står :
... enligt 11 § 2 punkten
Bör vara:
... enligt 2 § 11 punkten.

Till Finlands författningssamling nr 547/2011
(Kommunikationsministeriets förordning om kraven på fordon som används vid förarexamen, märkning av övningsfordon samt villkoren för att delta i körprov på nytt)
Till fotnoten tilläggs:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG; EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18

Till Finlands författningssamling nr 639/2011
(Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet)
På sidan 1, i ingressen står:
ändras i inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet (776/2008) 3–6, 10, 12 och14–17 § samt
Bör vara:
ändras i inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen tilltjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet (776/2008) 3–6, 10, 12 och 14–17 § samt bilagan och
På sidan 3, i ikraftträdelsebestämmelsen står:
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Förordningen tillämpas också på de utlandsanställningar som inletts före
förordningens ikraftträdande.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
Förordningen tillämpas också på de utlandsanställningar som inletts före förordningens ikraftträdande.

Till Finlands författningssamling nr 756/2011
(Lag om sjöarbetsavtal)
Till fotnoten tilläggs direktivhänvisning:
Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT nr L 124, 20.5.2009, s. 30
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Till Finlands författningssamling nr 788/2011
(Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets arbetsordning)
I den svenskspråkiga författningstexten hade också 33 § 1 mom. tagits med, även om avsikten var att bara ändra 33 § 2 mom.

Till Finlands författningssamling nr 910/2011
(Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg)
Till fotnoten tilläggs direktivhänvisning:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG (32009L0015); EUT nr L 131, 28.5.2009, s. 47

Till Finlands författningssamling nr 951/2011
(Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning)
På sidan 2, 27a §, andra momenten står:
I fråga om studier som avses i 32 § ska som hinder för antagning som studerande också betraktas beslut om indragning av
studierätten enligt 32 § i denna lag, 11 § 6 a-punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i yrkeshögskolelagen
(351/2003) eller 43 a § i universitetslagen (558/2009), om omständigheter som har samband med skyddet för andras hälsa
och säkerhet förutsätter det.
Bör vara:
I fråga om studier som avses i 32 § ska som hinder för antagning som studerande också betraktas beslut om indragning av
studierätten enligt 32 § i denna lag, 11 § 9 punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i yrkeshögskolelagen
(351/2003) eller 43 a § i universitetslagen (558/2009), om omständigheter som har samband med skyddet för andras hälsa
och säkerhet förutsätter det.

Till Finlands författningssamling nr 953/2011
(Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning)
På sidan 2, 20a §, andra momenten står:
I fråga om studier som avses i 25 a § ska som hinder för antagning som studerande också betraktas beslut om indragning
av studierätten enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998), 11 § 6 a-punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i denna lag eller 43 a § i universitetslagen (558/2009), om omständigheter som har samband med skyddet för
andras hälsa och säkerhet förutsätter det.
Bör vara:
I fråga om studier som avses i 25 a § ska som hinder för antagning som studerande också betraktas beslut om indragning
av studierätten enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998), 11 § 9 punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning,
25 a § i denna lag eller 43 a § i universitetslagen (558/2009), om omständigheter som har samband med skyddet för andras
hälsa och säkerhet förutsätter det.
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Till Finlands författningssamling nr 954/2011
(Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning)
På sidan 2, 37a §, andra momenten står:
I fråga om studier som avses i 43 a § ska som hinder för antagning som studerande också betraktas beslut om indragning
av studierätten enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998), 11 § 6 a-punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 25 a § i yrkeshögskolelagen (351/2003) eller 43 a § i denna lag, om omständigheter som har samband med skyddet för
andras hälsa och säkerhet förutsätter det.
Bör vara:
I fråga om studier som avses i 43 a § ska som hinder för antagning som studerande också betraktas beslut om indragning
av studierätten enligt 32 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998), 11 § 9 punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning,
25 a § i yrkeshögskolelagen (351/2003) eller 43 a § i denna lag, om omständigheter som har samband med skyddet för
andras hälsa och säkerhet förutsätter det.

Till Finlands författningssamling nr 978/2011
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet)
I den svenskspråkiga författningstexten hade också 7 § tagits med, även om avsikten var bara ändra 1-3 och 6 § samt 8 § 2 mom.
7 § bör ta bort.

Till Finlands författningssamling nr 979/2011
(Arbets- och näringsministeriets arbetsordning)
På sidan 15, 58 §, står:
Denna arbetsordning träder i kraft den 1 september 2011.
Genom denna förordning upphävs arbets och näringsministeriets arbetsordning av den 25 juni 2008 (460/2008) jämte
ändringar.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Bör vara:
Denna arbetsordning träder i kraft den 1 september 2011.
Genom denna förordning upphävs arbets och näringsministeriets arbetsordning av den 26 juni 2009
(552/2009) jämte ändringar.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Till Finlands författningssamling nr 1064/2011
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och
släpvagnars konstruktion och utrustning)
På sidan 5, bilaga 8, rad 48 Mått och vikter (andra än M1), sista kolumn O3, 4 står:
C
Börvara:
C30
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Till Finlands författningssamling nr 1097/2011
(Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen)
På sidan 1, i ingressen står:
ändras1 § 2 mom., 2 § 2 mom. 6 punkten, 3, 21 - 23 , 39 , 52 d och 52 e §, det inledande stycket i 52 g § samt 52 h - 52 n, 52
u , 52 x, 52 y §, av dem 2 § 2 mom. 6 punkten sådan den lyder i förordning 674/2000, 3, 23 och 52 d § sådana de lyder delvis
ändrade i förordning 246/1997, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 505/1985 och 104/1996, 22, 39, 52 h,
52 j och 52 k § sådana de lyder i förordning 246/1997, 52 e § sådan den lyder i förordningarna 595/1994 och 674/2000, det
inledande stycket i 52 g § samt 52 i och 52 m § sådana de lyder i förordning 595/1994, 52 l och 52 n § sådana de lyder i
förordningarna 595/1994 och 246/1997, 52 u § sådan den lyder i förordningarna 104/1996 och 246/1997, 52 x § sådan den
lyder i förordningarna 104/1996 och 144/2006 och 52 y § sådan den lyder i förordning 104/1996, samt
Bör vara:
ändras1 § 2 mom., 2 § 2 mom. 6 punkten, 3, 21 - 23 , mellanrubriken före 31 §, 39, 52 d och 52 e §, det inledande stycket i 52
g § samt 52 h - 52 n, 52 u , 52 x § 1 och 2 mom. och 52 y §, av dem 2 § 2 mom. 6 punkten sådan den lyder i förordning 674/2000,
3, 23 och 52 d § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 246/1997, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna
505/1985 och 104/1996, 22, mellanrubriken före 31 §, 39, 52 h, 52 j och 52 k § sådana de lyder i förordning 246/1997, 52 e
§ sådan den lyder i förordningarna 595/1994 och 674/2000, det inledande stycket i 52 g § samt 52 i och 52 m § sådana de lyder
i förordning 595/1994, 52 l och 52 n § sådana de lyder i förordningarna 595/1994 och 246/1997, 52 u § sådan den lyder i
förordningarna 104/1996 och 246/1997, 52 x § sådan den lyder i förordningarna 104/1996 och 144/2006 och 52 y § sådan den
lyder i förordning 104/1996, samt

Till Finlands författningssamling nr 1104/2011
(Lag om ändring av avfallslagen)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 (32008R0689); EUT L 204, 31.7.2008, s. 1

Till Finlands författningssamling nr 1106/2011
(Lag om ändring av miljöskyddslagen)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 (32008R0689); EUT L 204, 31.7.2008, s. 1

Till Finlands författningssamling nr 1111/2011
(Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning)
På sidan 2, 16 §, den första 11)-punkten står:
11) ledning av Europa 2020-strategin samt stabilitets- och reformprogrammet för ministeriets del,
Bör vara:
9) ledning av Europa 2020-strategin samt stabilitets- och reformprogrammet för ministeriets del,

Till Finlands författningssamling nr 1193/2011
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och
därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter)
På sidan 9, 30 §:n 1 mom. står:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
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Till Finlands författningssamling nr 1281/2011
(Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter)
På sidan 1, 2 §, 2) -punkten, står:
Offentligsrättsligabeslut anknyter till ör terrängtrafik...
Bör vara:
Offentligsrättsligabeslut som anknyter till terrängtrafik...
På sidan 2, 5 § står:
Dröjsmålränta
Om en avgift som har fastställts med stöd av 3 § inte har betalats i förfallodagen, får en
årlig dröjsmålränta tas ut från förfallodagen.Vid betalningsdröjsmål ska gäldenären på det
försenade beloppet betala en årlig dröjsmålränta som gäller vid tidpunkten i fråga och
som är högst sju procentenheter högre än den fastställda referensränta som Finlands Bank
publicerats i författningssamlingen.
Bör vara:
Dröjsmålsränta
Om en avgift som har fastställts med stöd av 3 § inte har betalats på förfallodagen, får en
årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen.Vid betalningsdröjsmål ska gäldenären på det
försenade beloppet betala en årlig dröjsmålsränta som gäller vid tidpunkten i fråga och
som är högst sju procentenheter högre än vid respective tidpunkt gällande referensränta som fastställts av Finlands Bank
och publicerats i författningssamlingen.

Till Finlands författningssamling nr 1303/2011
(Statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods)
På sidan 2, 5§ 2 mom. står:
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar
farligt eller havsförorenande gods (869/1994) samt statsrådets förordning om ändring av den (65/2004).
Bör vara:
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar
farligt eller havsförorenande gods (869/1994).

Till Finlands författningssamling nr 1349/2011
(Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2012)
På sidan 13, står
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Utbildning för vapeninstruktörer
Specialutbildning för vapeninstruktörer
Repetitionsutbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Repetitionsutbildning för vapeninstruktörer
Repetition av specialutbildning för vapeninstruktörer

1 000 ≠
2 500 ≠
1 250 ≠
400 ≠
600 ≠
600 ≠

Bör vara
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Utbildning för vapeninstruktörer
Repetitionsutbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Repetitionsutbildning för vapeninstruktörer

1 000 ≠
2 500 ≠
400 ≠
600 ≠
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Till Finlands författningssamling nr 1376/2011
(Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som
tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde)
På sidan 1, i förordningens ikraftträdelsestadgande står:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Till Finlands författningssamling nr 1480/2011
(Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till arbets- och näringsministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
På sidan 1, rad 3 i förordningens ingress står:
... (1340/2009)...
Bör vara:
... (1375/2009)...

Till Finlands författningssamling nr 1526/2011
(Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om
ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder och om tillämpning av
direktivet)
På sidan 1, i fotnoten bör vara följande direktivhänvisning:
Rådets direktiv 2010/24/EG; EGT nr L 84; 31.3.2010, s. 1

Till Finlands författningssamling nr 1531/2011
(Lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling)
På sidan 41, bilaga A, kategori nr 14, står:
Forsknings- och utvecklingstjänster Med undantag av de forsknings- och utvecklingstjänster som avses i 8 § 2 mom. 5
punkten. och utvärderingsprov
Bör vara:
Forskning-och utvecklingstjänster och utvärderingsprov
På sidan 41, bilaga A, kategori nr 16, står:
OrganisationskonsulttjänsterMedundantag av medlingsoch förlikningsjänster. och därmed sammanhängande tjänster
Bör vara:
Organisationskonsulttjänster och därmed sammanhängande tjänster
På sidan 42, bilaga B, kategori nr 24, står:
Rekrytering och urval av personal Med undantag av anställningskontrakt.
Bör vara:
Rekrytering och urval av personal1
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Till Finlands författningssamling nr 3/2012
(Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2012)
På sidan 9 i fotnoten står:
11)
Frånsett före detta Jämsänkoski och Kuorevesi kommuner som hör till delområde C, som anges i statsrådets förordning
om nordligt stöd 2012 ( /2012).
12)
Frånsett före detta Kuru kommun som hör till delområde C, som anges i statsrådets förordning om nordligt stöd 2012
( /2012)
Bör vara:
11)
Frånsett före detta Jämsänkoski och Kuorevesi kommuner som hör till delområde C, som anges i statsrådets förordning
om nordligt stöd 2012 (4/2012).
12)
Frånsett före detta Kuru kommun som hör till delområde C, som anges i statsrådets förordning om nordligt stöd 2012
(4/2012)
På sidan 9, Bilaga 1, Område B står:
...Haus-järvi, ... Tammer-fors, ... Vill-manstrand, ...
Bör vara:
...Hausjärvi, ... Tammerfors, ... Villmanstrand, ...

Till Finlands författningssamling nr 7/2012
(Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012)
På sidan 2, 4 § raden 8 står:
...år 2008, 2009 eller 2011 eller...
Bör vara:
...år 2008, 2009, 2010 eller 2011 eller...

Till Finlands författningssamling nr 10/2012
(Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen)
På sidan 1 i ingressen står:
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. samt
Bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 6 och 9 §, samt

Till Finlands författningssamling nr 35/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2012)
På sidan 1, 1 §, den sista punkten står:
6) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2012 (6/2012).
Bör vara:
5) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2012 (6/2012).

134

Till Finlands författningssamling nr 72/2012
(Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen)
På sidan 1, i 28 §, 2 mom., 2)-punktens tredje rad står:
...förläggningar...
Bör vara:
...förläggning...

Till Finlands författningssamling nr 100/2012
(Lag om republikens presidents kansli)
På sidan 1, 4 § 1 mom. rad 16 står:
4)...
Bör vara:
5)...

Till Finlands författningssamling nr 133/2012
(Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av
släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer)
På sidan 1; till fotnoten tilläggs direktivhänvisningar:
Kommissionens direktiv 2010/62/EU (32010L0062); EUT nr L 238, 9.9.2010, s. 7
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/72/EU (32011L0072); EUT nr L 246, 23.9.2011, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/87/EU (32011L0087); EUT nr L 301, 18.11.2011, s. 1

Till Finlands författningssamling nr 163/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds)
På sidan 3, i 9 § 1 mom. står:
I husdjursbyggnader med över en 1 000 m2 stor brandcell ska installeras en brandlarmanläggning eller en annan
anläggning med samma säkerhetsnivå som lämpar sig för gårdsbruksenheter och som reagerar på rök. Detta skyddskrav
gäller för hela byggnaden med tillhörande vindutrymmen, men inte för byggnader som delvis är öppna mot det fria eller
fjäderfäbyggnader.
Bör vara:
I husdjursbyggnader ska installeras en brandlarmanläggning eller en annan anläggning med samma säkerhetsnivå som
lämpar sig för gårdsbruksenheter och som reagerar på rök. Skyddet gäller för hela byggnaden med tillhörande vindsutrymmen. Detta skyddskrav gäller inte för byggnader som delvis är öppna mot det fria och inte för fjäderfäbyggnader.

Till Finlands författningssamling nr 164/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds)
På sidan 1, ingressen står:
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som
understöds (8/2012) 4 § 3 mom., 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 13 § 1 mom., 16 § 2 och 3 mom., 17 § 2 och 3 mom. och 18 § 3 mom.
samt:
fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:
Bör vara:
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som
understöds (8/2012) 4 § 3 mom., 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 13 § 1 mom., 16 § 2 och 3 mom., 17 § 2 och 3 mom. och 18 § 3 mom.
samt bilagan, och
fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:
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Till Finlands författningssamling nr 179/2012
(Statsrådets förordning om avfall)
På sidan 16 i bilagan 3 punkt 2 varande tabell, rad 14 står:
Klassificering av ämnet

Gränsvärdet för
ämnets
koncentration (%)

Frätande (C med R35)*)

5

Bör vara:
Klassificering av ämnet

Gränsvärdet för
ämnets
koncentration (%)

Frätande (C med R34)*)

5

Till Finlands författningssamling nr180/2012
(Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen)
På sidan 2, 7 § 1 mom. under punkt 13) c) på femte och sjätte raden står:
... och där minst 10 000 ton avfall återvinns...
Bör vara:
... och där under 10 000 ton avfall återvinns...

Till Finlands författningssamling nr 189/2012
(Social-och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning over exempel på lätta arbeten som är lämpliga för
unga arbetstagare)
På sidan 1, 2 §. 2 mom. står:
...(1431/1994).
Bör vara:
...(1431/1993).

Till Finlands författningssamling nr 212/2012
(Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling
för att upphandla gemensamma auktionsplattformar)
På sidan 1, i 1 § bör vara bara en moment, utan kapitelindelningen.

Till Finlands författningssamling nr 213/2012
(Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling
för att upphandla en auktionsövervakare)
På sidan 1, i 1 § bör vara bara en moment, utan kapitelindelningen.
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Till Finlands författningssamling nr 239/2012
(Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare)
På sidan 1, inledande sats, raderna 1-2, står:
...lagenom sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare...
Bör vara:
...lagenom sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare (212/2012)...

Till Finlands författningssamling nr 240/2012
(Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma
auktionsplattformar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar)
På sidan 1, inledande sats, raderna 1-2, står:
...medstöd av lagen om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare...
Bör vara:
...medstöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare (213/2012)...

Till Finlands författningssamling nr 241/2012
(Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om
forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen)
På sidan 1, inledningssats, står:
I enlighet med statsrådet beslut föreskrivs utgående från 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt som
hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen:
Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs utgående från 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt som
hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen (200/2012):

Till Finlands författningssamling nr 247/2012
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 6 § i kommunikationsministeriets förordning om vissa av
Kommunikationsverkets avgifter)
På sidan 1, i ikraftträdandebestämmelsen står:
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012 och är i kraft till utgången av 2012.

Till Finlands författningssamling nr 391/2012
(Statsrådets förordning om gruvdrift)
På sidan 3, 11 § , rad 1,står:
...gruvmyndigheten...
Bör vara:
...tillståndsmyndigheten...
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På sidan 3, 11 §, rad 3 står:
...33§ 2 mom.
Bör vara:
... 33 § ...

Till Finlands författningssamling nr 395/2012
(Lag om fartyspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg)
På sidan 1, 2§, 2 moment, 2)-punkt står:
2) bärplansbåtar, luftkuddefarkoster eller traditionsfartyg, eller på
Bör vara:
2) bärplansbåtar, luftkuddefarkoster eller traditionsfartyg,
På sidan 1, 2§, 3 moment står:
På utländska fartyg som anländer till finsk vattenområde tillämpas bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.
Bör vara:
På utländska fartyg som anländer till finskt vattenområde tillämpas bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.
På sidan 1, 3§, 2 moment står:
Angående fartygets sjösäkerhet och den tillsyn som utövas av Trafiksäkerhetsverket gäller vad som särskilt föreskrivs om
detta.
Bör vara:
Angående fartygs sjösäkerhet och den tillsyn som utövas av Trafiksäkerhetsverket gäller vad som särskilt föreskrivs om
detta.
På sidan 2, 1 moment av 10§ står:
Redaren ska se till att arbetsmiljön ombord på fartyget är säker och hälsosam.
Bör vara:
Redaren ska se till att arbetsmiljön ombord på fartyget är säker och att den inte orsakar fara för fartygspersonalens hälsa.
På sidan 2, 7§ står:
Arbetarskyddsmyndigheten ska inspektera fartyg vars bruttodräktighet överskrider 200 minst vart tredje år efter fartygets
ibruktagande.
Bör vara:
Arbetarskyddsmyndigheten ska inspektera fartyg vars bruttodräktighet överskrider 199 minst vart tredje år efter fartygets
ibruktagande.
På sidan 2, 8§ står:
Utlåtande till Trafiksäkerhetsverket för utfärdande av sjöarbetscertifikat
Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfärdande av ett i sjöarbetskonventionen avsett sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande
om de frågor som nämns i bilaga A5-1 till konventionen.
Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och om förutsättningarna för beviljande av sådana finns i 57 § 3 mom. i lagen om
fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).
Bör vara:
Inspektioner och utlåtanden för sjöarbetscertifikat
Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfärdande av ett i sjöarbetskonventionen avsett sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande till
Trafiksäkerhetsverket om de frågor som nämns i bilaga A5-1 till konventionen.
Innan arbetarskyddsmyndigheten ger ett utlåtande enligt 1 mom. ska den utföra de inspektioner inom dess behörighet och
i enlighet med sjöarbetskonventionen ombord som behövs för att bevilja, hålla i kraft eller förnya ett interimistiskt
sjöarbetscertifikat eller ett sjöarbetscertifikat. Redaren ska skriftligt ansöka om inspektion i god tid före inspektionstidpunkten. Arbetarskyddsmyndigheten ska göra en tillbörlig anteckning om mellanliggande inspektion i sjöarbetscertifikatet för att det ska hållas i kraft.
Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och om förutsättningarna för beviljande av sådana finns i 57 § 3 mom. i lagen om
fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).
Närmare bestämmelser om inledande av inspektioner, när och hur de ska utföras och om anteckning om inspektioner i
sjöarbetscertifikatet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.
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På sidan 2, 9§ står:
För ibruktagningsinspektioner som utförs av arbetarskyddsmyndigheten tas avgift ut hos sökanden med iakttagande av
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
För ibruktagningsinspektion och periodisk inspektion som utförs utomlands tas ersättning för resekostnaderna hos
redaren.
Bör vara:
För ibruktagningsinspektioner som utförs av arbetarskyddsmyndigheten tas en avgift ut hos sökanden med iakttagande
av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
För ibruktagningsinspektion och periodisk inspektion som utförs utomlands tas ersättning för resekostnaderna ut hos
redaren.
På sidan 2, andra kapitlets rubrik står:
Planeringen av fartyget samt inspektioner och utlåtanden
Bör vara:
Planering av fartyg samt inspektioner och utlåtanden
På sidan 3, 11 § 1 mom. står
...och1983 års anvisningar om specialfartyg beaktas.
Bör vara
...och bestämmelserna om fartyg med speciellt användningsområde i IMO:s generalförsamlings resolution A.534(13) av
den 17 november 1983 samt i IMO:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC.266(84) av den 13 maj 2008 beaktas.
På sidan 3, 11§, 5 moment står:
Närmare bestämmelser om bostadsutrymmenas placering, storlek, konstruktion, utrustning, fysikaliska egenskaper och
underhåll, och övriga faktorer som inverkar på bostadsutrymmenas ändamålsenlighet och säkerhet, samt om förfarandet
i samband med beviljandet av undantag får utfärdas genom förordning av statsrådet.
Bör vara:
Närmare bestämmelser om bostadsutrymmenas placering, storlek, konstruktion, utrustning, fysikaliska egenskaper och
underhåll och om övriga faktorer som inverkar på bostadsutrymmenas ändamålsenlighet och säkerhet samt om förfarandet i samband med beviljandet av undantag får utfärdas genom förordning av statsrådet.
På sidan 3, 11§, den andra meningen i 2 moment står:
Detta gäller dock inte i 2 § 19 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) avsedda
fartyg (passagerarfartyg).
Bör vara:
Detta gäller dock inte i 2 § 19 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg avsedda fartyg
(passagerarfartyg).
På sidan 3, 12§, den första satsen står:
Fartygets befälhavare har rätt att inspektera de bostadsutrymmen som fartygspersonalen förfogar över, om det finns
anledning att misstänka att bostadsutrymmena inte uppfyller kraven på säkerhet och hälsa eller om inspektionen är
nödvändig för att kontrollera att de att bostadsutrymmena är dugliga för går att bo i bostadsutrummena.
Bör vara:
Fartygets befälhavare har rätt att inspektera de bostadsutrymmen som fartygspersonalen förfogar över, om det finns
anledning att misstänka att bostadsutrymmena inte uppfyller kraven på säkerhet och hälsa eller om inspektionen är
nödvändig för att säkerställa att bostadsutrymmena är dugliga att bo i.
På sidan 4, 16§, den andra satsen står:
På passagerarfartyg med gemensam mathållning för passagerare och fartygspersonal behöver ingen särskild kostdagbok
föras.
Bör vara:
På passagerarfartyg med gemensam mathållning för passagerare och fartygspersonal behöver ingen särskild matdagbok
föras.
På sidan 5, 20§, 1 moment, 2)-punkten står:
2) föra matdagbok enligt 16 § eller
Bör vara:
2) föra matdagbok enligt 16 §, eller
På sidan 5, 20§, slutet av 1 moment står:
... ska om inte strängare straff för gärningen föreskrives någon annanstans i lag, för sjöarbetsförseelse dömas till böter.
Bör vara:
...ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för sjöarbetsförseelse dömas till böter.
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På sidan 5, 23§, 1 mom. står:
Denna lag träder i kraft den 1 november 2012. Lagens 2 § 2 mom. och 18 § 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som
bestäms särkilt genom förordning av statsrådet.
Bör vara:
Denna lag träder i kraft den 1 november 2012. Lagens 2 § 3 mom. och 18 § 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som
bestäms särkilt genom förordning av statsrådet.
På sidan 5, 23§, 2 momentstår:
Bestämmelserna i lagens 11 § 2 och 4 mom. om sovhytter för fartygspersonalen och praktikanter som befinner sig ombord
på fartyget tillämpas på fartyg vars köl har sträckts sex månader efter lagens ikraftträdande.
Bör vara:
Bestämmelserna i 11 § 2 och 4 mom. om sovhytter för fartygspersonalen och praktikanter som befinner sig ombord på
fartyget tillämpas på fartyg vars köl har sträckts sex månader efter lagens ikraftträdande.

Till Finlands författningssamling nr 396/2012
(Lag om ändring av 48 § i arbetarskyddslagen)
På sidan 1, 48§, 1 moment står:
På arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet skall arbetstagarna med beaktande av arbetets art och varaktighet samt
antalet arbetstagare ha tillgång till tillräckliga och ändamålsenlig utrustade tvätt- och omklädningsrum, förvarningsskåp
för kläder, mat- och vilrum, toaletter samt andra personalrum. Arbetstagarna skall ha tillgång till tillräckligt med
dricksvatten.
Bör vara:
På arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet ska arbetstagarna med beaktande av arbetets art och varaktighet samt
antalet arbetstagare ha tillgång till tillräckliga och ändamålsenligt utrustade tvätt- och omklädningsrum, förvaringsskåp
för kläder, mat- och vilrum, toaletter samt andra personalrum. Arbetstagarna ska ha tillgång till tillräckligt med
dricksvatten.
På sidan 1, 48§, 2 moment står:
Gravida kvinnor och ammande mödrar skall vid behov ha möjlighet att gå till ett vilrum eller något annat lämpligt ställe
för att vila.
Bör vara:
Gravida kvinnor och ammande mödrar ska vid behov ha möjlighet att gå till ett vilrum eller något annat lämpligt ställe för
att vila.

Till Finlands författningssamling nr 397/2012
(Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen)
På sidan 1, 47 kap., 1§, 1 moment, 1)-punkten står::
1) bryter mot arbetarskyddsföreskrifter eller
Bör vara:
1) bryter mot arbetarskyddsföreskrifter, eller
På sidan 1, 47 kap., 1§, 2 mom. står:
Om straff för dödsvållande, vållande av personskada och framkallande av fara stadgas i 21 kap. 8–11 och 13 §.
Bör vara:
Bestämmelser om straff för dödsvållande, vållande av personskada och framkallande av fara finns i 21 kap. 8–11 och 13 §.
På sidan 1, 47 kap., 1§, den sista satsen i 1 mom. står:
...skall för arbetarskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Bör vara:
...ska för arbetarskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
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På sidan 1, 47 kap., 8§, 1)-punkten i 1 mom. står:
1) arbetsgivare den som låter utföra arbete i ett arbetsförhållande eller i ett tjänste- eller därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande samt den som faktiskt utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren,
Bör vara:
1) arbetsgivare den som låter utföra arbete i ett arbetsavtalsförhållande eller i ett tjänste- eller därmed jämförbart
offentligrättsligt anställningsförhållande samt den som faktiskt utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren,
På sidan 1, 47 kap., 8§, 3)-punkten i 1 mom. står:
3) arbetstagare den som står i ett arbetsförhållande eller i ett tjänste- eller därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande till arbetsgivaren,
Bör vara:
3) arbetstagare den som står i ett arbetsavtalsförhållande eller i ett tjänste- eller därmed jämförbart offentligrättsligt
anställningsförhållande till arbetsgivaren,
På sidan 1, lagens ingress står:
I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889) 47 kap. 1 och 8 § sådana de lyder i lag 1018/2004, som följer:
Bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen (39/1889) 47 kap. 1 och 8 §, sådana de lyder, 1 § i lagarna 578/1995,
1010/1995 och 1018/2004 samt 8 § i lagarna 578/1995 och 1018/2004, som följer:
På sidan 2, 47 kap., 8§, 2 mom. står:
Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om arbetsgivarens och dennes företrädares ansvar tilllämpas på motsvarande sätt också på
andra som låter utföra sådant arbete som avses i 3 och 4 § i arbetarskyddslagen och på företrädare för dem, på personer
som avses i 7 § i samma lag och i 2 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och på
företrädare för dem samt på redare som avses i 4 § 3 punkten i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt
mathållningen ombord på fartyg och på öreträdare för dem.
Bör vara:
Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om arbetsgivarens och dennes företrädares ansvar tillämpas på motsvarande sätt också på
andra som låter utföra sådant arbete som avses i 3 och 4 § i arbetarskyddslagen och på företrädare för dem, på personer
som avses i 7 § i den lagen och i 2 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och på
företrädare för dem samt på redare som avses i 4 § 3 punkten i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt
mathållningen ombord på fartyg och på företrädare för dem.
På sidan 2, 47 kap., 8§, 4)-punkten i 1 mom. står:
4) arbetarskyddsbestämmelser sådana bestämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet som ingår i arbetarskyddslagen, lagen
om företagshälsovård, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav, lagen om fartygspersonalens arbetsoch boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg eller någon annan lag om arbetarskydd eller som
har utfärdats med stöd av en sådan lag och som skall iakttas i syfte att skydda andra.
Bör vara:
4) arbetarskyddsbestämmelser sådana bestämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet som ingår i arbetarskyddslagen, lagen
om företagshälsovård, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav, lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg eller någon annan lag om arbetarskydd eller som
har utfärdats med stöd av en sådan lag och som ska iakttas i syfte att skydda andra.

Till Finlands författningssamling nr 398/2012
(Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen)
På sidan 1, 42§, den inledande satsen står:
På arbetarskyddssamarbete ombord på fartyg tillämpas i denna lag, med följande undantag:
Bör vara:
På arbetarskyddssamarbete ombord på fartyg tillämpas denna lag, med följande undantag:
På sidan 1, lagens ingress står:
I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på
arbetsplatsen (44/2006) en ny 42 §, istället för den 42 § som upphävts genom lag 701/2006, som följer:
Bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på
arbetsplatsen (44/2006) en ny 42 §, i stället för den 42 § som upphävts genom lag 701/2006, som följer:
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Till Finlands författningssamling nr 400/2012
(Statsrådets förordning om icke-automatiska vågar)
På sidan 6, tabell 3, spalten Klass I, sista raden, står:
200 000 e > m
Bör vara:
200 000 e < m
På sidan 6, tabell 3, spalten Klass II, andra raden, står:
5 000 e ≤ m 20 000 e
Bör vara:
5 000 e < m ≤ 20 000 e
På sidan 6, tabell 3, spalten Klass III, andra raden, står:
500 e ≤ m ≤ 2 000 e
Bör vara:
500 e < m ≤ 2 000 e
På sidan 6, tabell 3, spalten Klass IIII, andra raden, står:
50 e ≤ m ≤ 200 e
Bör vara:
50 e < m ≤ 200 e

Till Finlands författningssamling nr 427/2012
och till Finlands författningssamlings fördragsserie nr 44/2012
(Statsrådets förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och om
ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen)
På sidan 1, 1 §, 1. mom. står:
Europarådets i Warszawa den 16 maj 2012 upprättade konvention om bekämpande av människohandel träder i kraft den
1 september 2012 så som därom har överenskommits.
Bör vara:
Europarådets i Warszawa den 16 maj 2005 upprättade konvention om bekämpande av människohandel träder i kraft den
1 september 2012 så som därom har överenskommits.

Till Finlands författningssamling nr 465/2012
(Skatteförvaltningens arbetsordning)
På sidorna 11-12, i 45§, står:
...och lagen om statens tjänstekollektivavtal (644/1970) fattas...
Bör vara:
...och lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) fattas...

Till Finlands författningssamling nr 474/2012
(Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab)
I lagens ingress, raderna 9 och 10 står:
fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 635/2005, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt
till lagen nya 6 b och 12 b § som följer:
Bör vara:
fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 635/2005, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt
till lagen nya 6 b och 12 b § som följer:
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Till Finlands författningssamling nr 512/2012
(Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om avgifter till
regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013)
Den näst sista raden på sidan 6 står:
...livsmedelslagen(23/2003)
Bör vara:
...livsmedelslagen(23/2006)

Till Finlands författningssamling nr 516/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets
förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012)
På sidan 1, i ingressen står:
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012 (449/2012) 2 §, och
Bör vara:
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om småskaligt trålfiske efter strömming och vassbuk under höstperioden 2012 (499/2012) 2 §, och

Till Finlands författningssamling nr 528/2012
( Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets
förordning om vissa krav på de kemiska egenskaper hos leksaker)
På sidan 1 rad 3 i förordnings ingress står:
...(1353/2012)...
Bör vara:
...(1352/2012)...

Till Finlands författningssamling nr 533/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för
byggande av fjäderfästallar som understöds)
På sidan 4 står:
16 §
Ikraftträdande
Bör vara:
12 §
Ikraftträdande

Till Finlands författningssamling nr 548/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen)
På sidan 13, Bilaga 2, rad 1 står:
1. 2.2. 3.1 ...
Bör vara:
1. 2. 3.1 ...
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Till Finlands författningssamling nr 558/2012
(Statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner)
På sidan 3, referens i 7 §, står:
... enligt 5 § ...
Bör vara:
... enligt 4 § ...

Till Finlands författningssamling nr 571/2012
På sidan 1, i meddelandets rubrik står:
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen
om gårdsbruksenheter
Bör vara:
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen
om gårdsbruksenheter

Till Finlands författningssamling nr 629/2012
(Statsrådets förordning om skydd av svin)
På sidan 5, 19 § 1 mom. står:
På ett svinstall som är verksamt när denna förordning träder i kraft ska 3 § 5 mom., kravet på dagsljus i 5 § 3 mom. samt
kraven på golvytan i gruppboxar för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin i punkt 2 i bilagan tillämpas från och med den
1 januari 2018.
Bör vara:
På ett svinstall som är verksamt när denna förordning träder i kraft ska 4 § 5 mom., kravet på dagsljus i 6 § 3 mom. samt
kraven på golvytan i gruppboxar för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin i punkt 2 i bilagan tillämpas från och med den
1 januari 2018.
På sidan 5, 18 § 2 mom. står:
Genom denna förordning upphävs 17 § i djurskyddsförordningen samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om
djurskyddskrav vid svinhållning (958/2002).
Bör vara:
Genom denna förordning upphävs 17 § i djurskyddsförordningen (396/1996) samt jord- och skogsbruksministeriets
förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (958/2002).

Till Finlands författningssamling nr 656/2012
(Statsrådets förordning om ändring av 3 e § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården)
På sidan 1, högra spalten, § 3 e mom. 3 2)-punkten, står:
den rätt som avses i 3, 3 a och 3c–3 d §
Bör vara:
den rätt som avses i 3b–3 d §
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Till Finlands författningssamling nr 745/2012
(FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2013)
På sidan 4, den sista satsen står:
Den i 15 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (510/2010) avsedda
genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen är 19,25.
Bör vara:
Den i 15 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) avsedda genomsnittliga
kommunala inkomstskattesatsen är 19,25.

Till Finlands författningssamling nr 787/2012
(Lag om ändring av 73 § i inkomstskattelagen)
På sidan 1, ikraftträdelsestadganden står:
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Bör vara:
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Till Finlands författningssamling nr 805/2012
(Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet)
På sidan 1, 2 § 4 mom. står:
Beslut om i vilka fall de till social- och hälsovårdsministeriet anknutna läkemedelsprisnämndens och gentekniknämndens
samt den till medicinska forskningsetiska sektionens vid riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården
prestationer, som är avgiftsbelagda, fattas separat.
Bör vara:
Beslut om i vilka fall prestationer till social- och hälsovårdsministeriet anknutna läkemedelsprisnämnden och gentekniknämnden samt den till medicinska forskningsetiska sektionen vid riksomfattande etiska delegationen inom social- och
hälsovården är avgiftsbelagda, fattas separat.
På sidan 1, 2 §, 1 mom., 9)-punkten står:
9) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 245 euro, dock i fråga om ett lärdomsprov 90 euro, och
Bör vara:
9) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 245 euro, dock i fråga om ett lärdomsprov 90 euro.
På sidan 1, inledningen står:
...i lagen av den 23 november 2001 om penningautomatstöd (1056/2001),...
Bör vara:
...i lagen av den 23 november 2001 om penningautomatunderstöd (1056/2001),...
På sidan 4, 88 a § 3 mom. rad 1, står:
Enheten för regionalt samarbete fattar dock...
Bör vara:
Chefen för enheten för regionalt samarbete fattar dock...

Till Finlands förfallningssamling nr 843/2012
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer)
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Till Finlands författningssamling nr 846/2012
(Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer)
På sidan 5, högra spalten, § 19 mom. 2 på raderna 1 och 2 står:
Om verksamhetsutövaren med mätningar eller tillförlitliga metoder...
Bör vara:
Om verksamhetsutövaren med tillförlitliga mätningar eller metoder...

Till Finlands författningssamling nr 849/2012
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor)
På sidan 1, 5 § raderna 5−8, står :
... fastställande av riktpriset, det rörliga produktionsstödet, värmepremien och förgasarpremien för sådan elproduktion
som berättigar till produktionsstöd.
Bör vara:
... fastställande av sådan elproduktion som berättigar till riktpriset, det rörliga produktionsstödet, värmepremien och
förgasarpremien.

Till Finlands författningssamling nr 850/2012
(Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2013)
På sidan 2, 2 § 2 mom. i punkten 11), står:
11) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part,
åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till
riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen,
dataombudsmannen och minoritetsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,
Bör vara:
11) prestationer enligt förundersökningslagen (449/1987) och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en
part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till
riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen,
dataombudsmannen och minoritetsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,
På sidan 4, 10 § 1 mom. står:
För utlämnande av en handling på basis av 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet tas en
prestationsavgift ut med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 11 och 12 punkten samt i 34 § i nämnda lag. För ett
beslut genom vilket myndigheten har vägrat lämna ut uppgifter tas ingen prestationsavgift ut.
Bör vara:
För utlämnande av en handling på basis av 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) tas en
prestationsavgift ut med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 11 och 12 punkten samt i 34 § i nämnda lag. För ett
beslut genom vilket myndigheten har vägrat lämna ut uppgifter tas ingen prestationsavgift ut.

Till Finlands författningssamling nr 853/2012
(Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen)
På sidan 1, 2 § 1 mom. 3)- punkten står:
3) en avgift på 475 euro för behandling av en anmälan enligt 14 a § i gentekniklagen, om verksamhetsidkaren i enlighet med
14 c § har begärt ett skriftligt beslut
Bör vara:
3) en avgift på 495 euro för behandling av en anmälan enligt 14 a § i gentekniklagen, om verksamhetsidkaren i enlighet med
14 c § har begärt ett skriftligt beslut
På sidan 1, 2 § 1 mom. står:
De avgifter som tas ut hos verksamhetsidakeren för prestationer som hänför sig till innesluten använding av genetiskt
modifierade organismer är följande:
Bör vara:
De avgifter som tas ut hos verksamhetsidkaren för prestationer som hänför sig till innesluten användning av genetiskt
modifierade organismer är följande:

146

På sidan 1, 3 § 1 mom. står:
De avgifter som tas ut hos verksamhetsidakeren för prestationer som hänför sig till avsiktlig utsättning i miljön av
genetiskt modifierade organismer är följande
Bör vara:
De avgifter som tas ut hos verksamhetsidkaren för prestationer som hänför sig till avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt
modifierade organismer är följande
På sidan 2, 7 § står:
I fråga om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen 3 om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999)...
Bör vara:
I fråga om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999)...

Till Finlands författningssamling nr 858/2012
(Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar)
På sidan 2, definitionernas numrering i 4 §, står:
6, 8, 9,..., 26
Bör vara:
6, 7,8,..., 25

Till Finlands författningssamling nr 859/2012
(Förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 6 avgiftstabell 8 § rad 14 står:
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke......330≠
Bör vara:
Avgift for förnyelse av registrering av kollektivmärke......330≠
På sidan 7 avgiftstabell 10 § rad 89 står:
Bestyrkande av riktighet.....0 ≠ + 1 ≠/sida
Bör vara:
Bestyrkande av riktighet.....10 ≠ + 1 ≠/sida
På sidan 8 avgiftstabell 14 § rad 46 står:
anmälan om ändring av grupperings stadga
Bör vara:
anmälan om ändring av grupperings stadga........200≠

Till Finlands författningssamling nr 867/2012
(Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 2, 5§, 1 mom., 10)-punkten står:
10) kopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar samt andra avskrifter, med undantag av de kopior och
utskrifter som avses i 2 mom.;
Bör vara:
10) kopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar och andra avskrifter samt sändande av dem, med undantag av
de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.;
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Till Finlands författningssamling nr 869/2012
(Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om
stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av
fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs:
Rådets direktiv 2011/85/EU (32011L0085); EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41

Till Finlands författningssamling nr 906/2012
(Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna)
På sidan 6, 6 § 4 mom. rad 2, står:
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 §...
Bör vara:
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 §...
På sidan 14, 31 § 3 mom. står:
Andra ärenden än de som avses i 5 § 2 mom. 5 punkten, 7 § 3 mom. 2 punkten, 8 § 4 mom. och 11 § 2 mom. samt 13 § 3
punkten och som inletts när denna förordning träder i kraft ska slutbehandlas vid den närings-, trafik-och miljöcentral
som är behörig enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Bör vara:
Andra ärenden än de som avses i 5 § 2 mom. 5 punkten, 7 § 3 mom. 2 punkten, 8 § 4 mom, 11 § 2 mom. och 13 § 3 punkten
samt 15 § 1 mom. 2 punkten och som inletts när denna förordning träder i kraft ska slutbehandlas vid den närings-, trafikoch miljöcentral som är behörig enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Till Finlands författningssamling nr 946/2012
(Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om
förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om
återtagande)
På sidan 1, i 1§, på raden 2 står:
...den12 december...
Bör vara:
...den10 december...

Till Finlands författningssamling nr 989/2012
(Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 176/2012
FiUB 36/2012
RSv 160/2012
Bör vara:
RP 176/2012
FiUB 36/2012
RSv 169/2012
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Till Finlands författningssamling nr 990/2012
(Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 176/2012
FiUB 36/2012
RSv 160/2012
Bör vara:
RP 176/2012
FiUB 36/2012
RSv 169/2012

Till Finlands författningssamling nr 991/2012
(Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt)
På sidan 1, lagens rubrik bör vara:
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt
På sidan 1, lagens ingress står:
I enlighet med riksdagens beslut
ändrasi lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 16 § 1 och 3 mom., 20 §, 21 § 2 mom. samt 43 b och 43 c §,
av dem 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 232/2004, 43 b § sådan den lyder i lag 171/2007 och 43 c § sådan den lyder i lagarna
171/2007 och 526/2010, samt
fogastill 18 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 43 a § som följer:
Bör vara:
I enlighet med riksdagens beslut
ändrasi lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 16 § 1 och 3 mom., 20 §, 21 § 2 mom. samt temporärt 43 b och 43 c §,
av dem 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 232/2004, 43 b § sådan den lyder i lag 171/2007 och 43 c § sådan den lyder i lagarna
171/2007 och 526/2010, samt
fogastill 18 § ett nytt 2 mom. och till lagen temporärt en ny 43 a § som följer:

Till Finlands författningssamling nr 1001/2012
(Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
På sidan 3, högra spalten, 2 kap. 6 § 2 mom. på raderna 9 - 10 står:
... sjukförsäkringslagen (1244/2004) ...
Bör vara:
... sjukförsäkringslagen (1224/2004) ...

Till Finlands författningssamling nr 1009/2012
(Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen)
På sidan 4, 15 § 1 mom. rad 5, står:
enlighet med 6 kap. 10 § 2 och 3 mom. i kyrkolagen...
Bör vara:
enlighet med 6 kap. 10 § 2 mom. i kyrkolagen...

149

Till Finlands författningssamling nr 1019/2012
(Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 35 kap. i värdepappersmarknadslagen)
På sidan 4, 2 kap. 3 § , 2 mom. står:
Ett slutet företag för kollektiva investeringar ska lämna de uppgifter om investeringsförvaltaren eller investeringsrådgivaren som avses i punkt 4.1 i bilaga XV till kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa,
införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser, nedan kommissionens
prospektförordning, och, om det slutna företaget för kollektiva investeringar investerar i fastigheter, de i punkt 4.1 i
bilagan avsedda uppgifterna om enheter som anges i punkt 2.7 i bilagan.
Bör vara:
Ett slutet företag för kollektiva investeringar ska lämna de uppgifter om investeringsförvaltaren eller investeringsrådgivaren som avses i punkt 4.1 i bilaga XV till kommissionens prospektförordning och, om det slutna företaget för kollektiva
investeringar investerar i fastigheter, de i punkt 4.1 i bilagan avsedda uppgifterna om enheter som anges i punkt 2.7 i
bilagan.

Till Finlands författningssamling nr 1020/2012
(Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Till Finlands författningssamling nr 1021/2012
(Finansministeriets förordning om anmälan om betydande ägar- och röstandelar)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12
På sidan 3, 10§ står:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om
flaggningsskyldighet och om uppgifter som skall ges i samband med anmälan om och offentliggörande av ägarandelar
(154/2007).
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Till Finlands författningssamling nr 1022/2012
(Finansministeriets förordning om innehållet i och offentliggörande av erbjudandehandlingar och
om undantag som kan beviljas i fråga om deras innehåll samt om ömsesidigt erkännande av
erbjudandehandlingar som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Till Finlands författningssamling nr 1023/2012
(Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om beräkning av
kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och
värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12
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Till Finlands författningssamling nr 1024/2012
(Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd
för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett
värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till
ett värdepappersföretag i tredjeland)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Till Finlands författningssamling nr 1025/2012
(Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut
och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Till Finlands författningssamling nr 1026/2012
(Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om kreditinstituts
och värdepappersföretags ersättningssystem)
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Till Finlands författningssamling nr 1027/2012
(Finansministeriets förordning om krav för notering av värdepapper på börslistan)
På sidan 1, 1 § 1 mom. står:
Denna förordning innehåller bestämmelser om de närmare kraven för genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras
beträffande sådana värdepapper (direktivet om börslistor) som ska uppfyllas för att en börs enligt lagen om handel med
finansiella instrument ska få ta upp värdepapper till handel på börslistan samt om grunderna för undantag från dessa krav.
Bör vara:
Denna förordning innehåller bestämmelser om de närmare kraven för genomförande av direktivet om börslistor som ska
uppfyllas för att en börs enligt lagen om handel med finansiella instrument ska få ta upp värdepapper till handel på
börslistan samt om grunderna för undantag från dessa krav.
På sidan 1, följande hänvisning i fotnoten tas bort:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Till Finlands författningssamling nr 1030/2012
(Statsrådets förordning om sättandet i kraft av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom
ekonomiska och monetära unionen samt om ikraftträdande av lag om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och
styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven
på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna)
På sidan 1, följande hänvisningar i fotnoten tas bort:
RP 155/2012
FiUB38/2012
GrUU37/2012
ReUU8/2012
RSv174/2012
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Till Finlands författningssamling nr 1031/2012
(Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § i lagen om statens revisionsverk)
På sidan 1, följande hänvisningar i fotnoten tas bort:
RP 155/2012
FiUB38/2012
GrUU37/2012
ReUU8/2012
RSv174/2012

Till Finlands författningssamling nr 1033/2012
(Statsrådets förordning om ändring av 26 § i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet)
På sidan 1, i ingressen är:
I enlighet med statsrådets beslut ändras 26 § 1 mom. i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet som följer:
Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut ändras 26 § 1 mom. i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och
kulturverksamhet (1766/2009) som följer:

Till Finlands förfallningssamling nr 212/2012 och 213/2012
(Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar
och
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare)
På sidorna 1, författningarnas nummer 212 och 213 bör vara vice versa.

Till Finlands författningssamling nr 1043/2012
(Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2013)
På sidan 1, 3§, 4 mom. står:
Poesi- och sångtävlingen med kriminalmotiv, Tuolla metsässä asuu kuollut mies, som arrangeras inom ramen för
Kouvolan dekkaripäivät, anordnad av Kouvola stadsbibliotek-landskapsbibliotek,
Bör vara:
Poesi- och sångtävlingen med kriminalmotiv, Tuolla metsässä makaa kuollut mies, som arrangeras inom ramen för
Kouvolan dekkaripäivät, anordnad av Kouvola stadsbibliotek-landskapsbibliotek,

Till Finlands författningssamling nr 1046/2012
(Statsrådets förordning om upphävande av 8 och 9 § i förordning om beskattningsförfarande)
På sidan 1, 1§ står:
Genom denna förordning upphävs 8 och 9 § i förordningen om beskattningsförfarande (763/1998).
Bör vara:
Genom denna förordning upphävs 8 och 9 § i förordningen om beskattningsförfarande (763/1998), sådana de lyder, 8 § i
förordning 1398/2001 och 9 § i förordning 570/2010.
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Till Finlands författningssamling nr 1058/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift)
På sidan 8, avgiften i tabell 3, kolumn a), rad 6, står:
1365 ≠
Bör vara:
1360 ≠

Till Finlands författningssamling nr 1061/2012
(Statsrådets förordning om Tullens organisation)
På sidan 1, 1 § 2) rad 1, står:
bevakningsavdelningen som kontrollverksamhet,...
Bör vara:
bevakningsavdelningen som sköter kontrollverksamhet,...

Till Finlands författningssamling nr 1063/2012
(Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd )
På sidan 1, 3 § 2 punkten raderna 5–6, står:
... dock inte sedvanliga förstudier inför etablering av affärsverksamhet eller utvidgning av....
Bör vara:
... dock inte enskilda företags sedvanliga förstudier inför etablering av affärsverksamhet eller utvidgning av ....

Till Finlands författningssamling nr 1066/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer)
På sidan 1, 3§ 3-4 mom. står:
För handläggning av ärenden som inletts i skadenämnden innan denna förordning trädde i kraft tas ut en avgift enligt
bestämmelserna som gällde före förordningens ikraftträdande.
På motsvarande sätt tas ut en avgift för prestationer som beställts innan den här förordningen trädde i kraft.
Bör vara:
För handläggning av ärenden som inletts i skadenämnden innan denna förordning trädde i kraft tas ut en avgift enligt
bestämmelserna som gällde före förordningens ikraftträdande. På motsvarande sätt tas ut en avgift för prestationer som
beställts innan den här förordningen trädde i kraft.

Till Finlands författningssamling nr 1067/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgifter som tas ut för landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnds prestationer)
På sidan 2, 4 § 3-4 mom. står:
För handläggning av ärenden som inletts i besvärsnämnden innan denna förordning trädde i kraft tas ut en avgift enligt
bestämmelserna som gällde före förordningens ikraftträdande.
På motsvarande sätt tas ut en avgift för prestationer som beställts innan den här förordningen trädde i kraft.
Bör vara:
För handläggning av ärenden som inletts i besvärsnämnden innan denna förordning trädde i kraft tas ut en avgift enligt
bestämmelserna som gällde före förordningens ikraftträdande. På motsvarande sätt tas ut en avgift för prestationer som
beställts innan den här förordningen trädde i kraft.
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Till Finlands författningssamling nr 1068/2012
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning
om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen)
På sidan 3, Bilaga 1, rader 27-29 står:
Ristiina
Harapansalo, Kaijatsaari, Kaita
Ruovesi
Jaakonsaari
S:t Michel Paajalansaari, Papinsaari och Salosaari
Bör vara:
Ruovesi
Jaakonsaari
S:t Michel Harapansalo, Kaijatsaari, Kaita, Paajalansaari, Papinsaari och Salosaari
På sidan 4, Bilaga 1, rader 5-7 står:
Lapinlahti Mustasaari och Viitasaari
Luhanka Onkisalo
Kuopio
Hietasalo, Keinola, Kerssi och Pieni-Vinkki öar samt Vinkinsaari
Bör vara:
Kuopio
Hietasalo, Keinola, Kerssi och Pieni-Vinkki öar samt Vinkinsaari
Lapinlahti Mustasaari och Viitasaari
Luhanka Onkisalo

Till Finlands författningssamling nr 1072/2012
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning
om en användningsplan för radiofrekvenser)
På sidan 1, ingressen står:
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser (1799/2009) 3–5 §, sådana de
lyder, 3 § i förordning 135/2012 samt 4 och 5 § i förordning 279/2012, som följer:
Bör vara:
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändrasi kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser (1799/2009) 2–5 §, sådana de
lyder, 3 § i förordning 135/2012 samt 2, 4 och 5 § i förordning 279/2012, som följer:
På sidan 2 står:
2§
Televisionsverksamhet
Ort1

Kanalknippe

ERP

A
B
C
D
E
F
G
Vasa
VHF A
VHF B
VHF C
(kW)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
37,
Kerimäki
30
42
33
58
50
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Bör vara:
2§
Televisionsverksamhet
Ort1

Kanalknippe

ERP

A
B
C
D
E
F
G
Vasa
VHF A
VHF B
VHF C
(kW)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kerimäki
30
37, 42
33
58
50
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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På sidan 10 står:
4§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 2
———————————
107,1
Kuusamo
———————————
Bör vara:
5§
Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
Österbotten, Södra, Mellersta
och Norra Österbotten
Uleåborg 4

————————————
107,1
Kuusamo
————————————

På sidan 11 står :
4§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 2
————————————
99,1
Lojo
97,7
Sastamala
100,5
S:t Michel
101,2
Orivesi
101,4
Uleåborg
101,3
Pieksämäki
98,7
Pihtipudas
107,9
Borgå
107,0
Brahestad
100,2
Raseborg
102,0
Rovaniemi
97,7
Sastamala
104,2
Nyslott
————————————
Bör vara:
4§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 2
————————————
99,1
Lojo
100,5
S:t Michel
101,2
Orivesi
101,4
Uleåborg
101,3
Pieksämäki
98,7
Pihtipudas
107,9
Borgå
107,0
Brahestad
100,2
Raseborg
102,0
Rovaniemi
97,7
Sastamala
104,2
Nyslott
—————————————
På sidan 11 står :
4§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 2
———————————
105,7
Nystad
———————————
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Bör vara:
5§
Regionaloch lokal koncessionsberoende radioverksamhet
Egentliga Finland
Åbo 5
———————————
105,7
Nystad
På sidan 13 står:
4§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 5
————————————
100,2
Lestijärvi
————————————
Bör vara:
4§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 5
————————————
92,9
Lestijärvi
————————————
På sidan 14 står:
4§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 6
————————————
101,0
Jyväskylä
105,2
Lovisa
101,8
Träskända
94,8
Kajana
99,1
Karleby
104,9
Kouvola
89,1
Kuopio
94,2
Lahtis
100,2
Villmanstrand
100,9
S:t Michel
—————————————
Bör vara:
4§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 6
————————————
101,0
Jyväskylä
101,8
Träskända
94,8
Kajana
99,1
Karleby
104,9
Kouvola
89,1
Kuopio
94,2
Lahtis
100,2
Villmanstrand
105,2
Lovisa
100,9
S:t Michel
—————————————
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På sidan 19 står:
5§
Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
Österbotten , Södra, Mellersta och
Norra Österbotten
——————————————————————
Seinäjoki 1
104,9
Seinäjoki
——————————————————————
Bör vara:
5§
Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
Österbotten , Södra, Mellersta och
Norra Österbotten
——————————————————————
Seinäjoki 1
99,1
Seinäjoki
——————————————————————

På sidan 19 står:
5§
Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
——————————————————————
Björneborg 1
89,4
Björneborg
98,0
Kokemäki
——————————————————————

Satakunta

Bör vara:
5§
Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
——————————————————————
Björneborg 1
98,0
Kokemäki
89,4
Björneborg
——————————————————————

Satakunta

Till Finlands författningssamling nr 1081/2012
(Lagen om ändring av körkortslagen)
På sidan 1, i lagens ingress, punkt ändras, står:
... 16 § 1 mom.,...
Bör vara:
... 16 § 1 mom. 1 och 2 punkten,...
På sidan 2, i 5 § punkt 7) står:
...kategorierna C och C1...
Bör vara:
...kategorierna C och CE....
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Till Finlands författningssamling nr 2/2013
(Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning)
På sidan 1, 1 § 6 punkten står:
6. ränta som enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd (1259/2009) erläggs på skatteåterbäring;
Bör vara:
6. ränta som enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd (609/2005) erläggs på skatteåterbäring;
På sidan1, 1§, 1. punkten står:
1. dividend och dividendersättning som i 33 a § i inkomstskattelagen (716/2004) avsedda offentligt noterade bolag betalar
till andra än fysiska personer och dödsbon;
Bör vara:
1. dividend och dividendersättning som i 33 a § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda offentligt noterade bolag betalar
till andra än fysiska personer och dödsbon;
På sidan1, 1§, 14. punkten står:
14. stipendium, understöd eller hederspris som enligt 82 § i inkomstskattelagen (1389/1995) är skattepliktiga;
Bör vara:
14. stipendium, understöd eller hederspris som enligt 82 § i inkomstskattelagen är skattepliktiga;
På sidan1, 1§, 19. punkten står:
19. kapital på delägarlån som avses i 53 a § i inkomstskattelagen (475/1998);
Bör vara:
19. kapital på delägarlån som avses i 53 a § i inkomstskattelagen;
På sidan1, 1§, 2. punkten står:
2. dividend och dividendersättning som i 33 b § 1 och 2 mom. i inkomstskattelagen (716/2004) avsedda bolag som inte är
offentligt noterade betalar samt dividend baserad på arbetsinsats, som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen
(469/2009), om dividenden betalas till annan än den som är skattskyldig för den;
Bör vara:
2. dividend och dividendersättning som i 33 b § 1 och 2 mom. i inkomstskattelagen avsedda bolag som inte är offentligt
noterade betalar samt dividend baserad på arbetsinsats, som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen, om dividenden
betalas till annan än den som är skattskyldig för den;
På sidan1, 1§, 23. punkten står:
23. understöd och bidrag som erhållits för skogsbruk och som räknas till i 43 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005)
avsedd kapitalinkomst av skogsbruk och inte heller på skadeersättningar som hänför sig till skogbruk och som utbetalas
i annan form än försäkringsersättning;
Bör vara:
23. understöd och bidrag som erhållits för skogsbruk och som räknas till i 43 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedd
kapitalinkomst av skogsbruk och inte heller på skadeersättningar som hänför sig till skogbruk och som utbetalas i annan
form än försäkringsersättning;

Till Finlands författningssamling nr 4/2013
(Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom
grundläggande yrkesutbildning)
På sidan 1, i ingressen står:
27 § 4 mom.
Bör vara:
27 § 5 mom.

Till Finlands författningssamling nr 7/2013
(Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning)
På sidan 4, 8 §, 3 mom, 1)- punkten, står:
1) på ersättningar enligt 78 § i inkomstskattelagen (1535/92) som utbetalas med anledning av en personskada;
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Bör vara:
1) på ersättningar enligt 78 § i inkomstskattelagen som utbetalas med anledning av en personskada;
På sidan 5, 10 §, 2 mom, 1)-punkten står:
1) på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), på förhöjningsdel
som hänför sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 3, 3 a eller 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (459/2005) eller
på omställningsskyddstillägg enligt 6 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002);
Bör vara:
1) på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), på förhöjningsdel
som hänför sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 3, 3 a eller 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller på
omställningsskyddstillägg enligt 6 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa;
På sidan 7, 16 §, 1 mon, raderna 2 och 3, står:
...och 7 § i förordningen om lönegaranti (868/1998)...
Bör vara:
...och 5 § i förordningen om lönegaranti (1276/2009)...

Till Finlands författningssamling nr 11/2013
(Statsrådets förordning om uppgifter som ska registreras i behörighetsregistret och registret över kompletterande intyg
i järnvägssystemet)
På sidan 3, Bilaga 1, Del 1, nr 2.1, tredje kolumnen står:
Tekxt
Bör vara:
Text
På sidan 3, Bilaga 1, Del 1, nr 2.2, tredje kolumnen står:
Teksti
Bör vara:
Text
På sidan 3, Bilaga 1, första stycket, rad 3 står:
Del 1 ska innehålla information om aktuell status för förarbeviset
Bör vara:
Del 1 ska innehålla information om förarbevisets aktuella status
På sidan 3, Bilaga 1, första stycket, rad 6 står:
Del 3 ska innehålla historisk information om förarbevisets status
Bör vara:
Del 3 ska innehålla information om förarbevisets tidigare status (historik).
På sidan 4, Bilaga 1, Del 2, nr 8.1, andra kolumnen står:
Det datum då det giltiga förarbeviset upphör
Bör vara:
Det datum då förarbevisets giltighet upphör
På sidan 4, Del 2, nr 13.6, femte kolumnen står:
V Valfritt
Bör vara:
Valfritt
På sidan 5, Bilaga 1, Del 3, nr 18.2, tredje kolumnen står:
Texti
Bör vara:
Text
På sidan 5, Bilaga 1, Del 3, rubriken står:
Del 3 ska innehålla historisk information om förarbevisets status
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Bör vara:
Del 3 ska innehålla information om förarbevisets tidigare status (historik).
På sidan 7, Bilaga 1, Del 4, nr 26.3, tredje kolumnen står:
Utlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen: lämplig/icke lämplig för uppgif
Bör vara:
Utlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen: lämplig/icke lämplig för uppgiften
På sidan 7, Bilaga 1, Del 4, nr 26.6, tredje kolumnen står:
Specificera anmärkningarna:-normalt
tidsschema- tätare
tidsschema (enligt
läkarintyg)- ändring
av information (kod
9.a.2) - ändring av
restriktionskodövrigt + fält som kan
anges senare
Bör vara:
Uppgifter som
ska anges:
-normalt tidsschema
-tätare tidsschema
(enligt läkarintyg)
-ändrade uppgifter
(kod 9.a.2)
-ändring av
restriktionskod
-övrigt (fält som kan specificeras
senare)
På sidan 7, Bilaga 1, Del 4, nr 27.3, tredje kolumnen står:
Följande kontroll(er)Endast om nödvändigt
(flera poster
möjliga)- Utlåtande av
en sakkunnigpsykolog
inom järnvägstrafiken:
lämplig/icke
lämplig för uppgiften
Bör vara:
Endast om nödvändigt
(flera utlåtande möjliga)
-Utlåtande av en
sakkunnigpsykolog
inom järnvägstrafiken:
lämplig/icke lämplig
för uppgiften
På sidan 8, Bilaga 1, Del 4, nr 28.1, fjärde kolumnen, står:
Teksti
Bör vara:
Text
På sidan 9, Bilaga 2, Del 1, nr 2.1, andra kolumnen står:
Uppgifter om förarbevisets aktuella status.giltigt- tillfälligt återkallat- återkallat
Bör vara:
Uppgifter om förarbevisets aktuella status
-giltigt
-tillfälligt återkallat
-återkallat
På sidan 9, Bilaga 2, första stycket, rad 6 står:
Del 3 ska innehålla historisk information om det kompletterande intygets status
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Bör vara:
Del 3 ska innehålla information om det kompletterande intygets tidigare status (historik).
På sidan 10, Bilaga 2, Del 2, nr 6.1 och 6.2, andra kolumnen står:
Innehavarens födelseortInnehavarens
medborgarskap
Bör vara:
Innehavarens födelseort
Innehavarens medborgarskap
På sidan 11, Bilaga 2, Del 2, nr 14.4, fjärde kolumnen står:
Aakkosnumeerinen koodi
Bör vara:
Alfanumerisk kod
På sidan 11, Bilaga 2, Del 2, nr 16.2, tredje kolumnen står:
VVVV-KK-PP
Bör vara:
ÅÅÅÅ-MM-DD
På sidan 11, Bilaga 2, Del 3, rubriken står:
Del 3 ska innehålla historisk information om det kompletterande intygets status
Bör vara:
Del 3 ska innehålla information om det kompletterande intygets tidigare status (historik).
På sidan 12, Bilaga 2, Del 3, nr 23.1 står:
ObligatorisktSkälför ändringar och hänvisning
till en punkt i det kompletterande
intyget: - ändringar i fält 3 : transportkategorier
-ändringar i fält 4: ytterligare upplysningar
-ändringar i fält 5: nyförvärvade
språkkunskaper eller regelbunden kontroll av
kunskaper - ändringar i fält 6: restriktioner ändringar i kolumn 7: nyförvärvade
kunskaper om rullande materiel eller
regelbunden kontroll av kunskaper- ändringar
i kolumn 8: nyförvärvade kunskaper
om bannätet eller regelbunden kontroll av
kunskaper
Bör vara:
Skäl för ändringen och hänvisning
till den berörda punkten i det
kompletterande intyget:
-ändring i fält 3: transportkategorier
-ändring i fält 4: ytterligare upplysningar
-ändring i fält 5: nyförvärvade
språkkunskaper eller regelbunden
kontroll av kunskaper
-ändring i fält 6: restriktioner
-ändring i kolumn 7: nyförvärvade
kunskaper om rullande materiel eller
regelbunden kontroll av kunskaper
-ändring i kolumn 8: nyförvärvade
kunskaper om bannätet eller
regelbunden kontroll av kunskaper

Till Finlands författningssamling nr 22/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2013)
På sidan 4, Bilaga 2, 1)-punkten, mellanrubriken Svin står:
- suggor 1.10.2012, 1.11.2012 och 1.12.2012 samt 1.1.,
1.2., 1.3.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. och 1.9.1.2013
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Bör vara:
- suggor 1.10.2012, 1.11.2012 och 1.12.2012 samt 1.1.,
1.2., 1.3.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. och 1.9.2013

Till Finlands författningssamling nr 23/2013
(Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd)
På sidan 4, 14 § 3 mom. rad 1 och 2, står:
En person som avses i 11 § 1 mom. 1 och punkten kan...
Bör vara:
En person som avses i 11 § 1 mom. 1 och 4 punkten kan...

Till Finlands författningssamling nr 26/2013
och till Finlands författningssamlings fördragsserie nr 16/2013
(Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning
och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i
kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet)
På sidan 1 i ingressen står:
... (488/2012) ...
Bör vara:
... (448/2012) ...
På sidan 1, 3 §, står:
... (488/2012) ...
Bör vara:
... (448/2012) ...

Till Finlands författningssamling nr 60/2013
(Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till miljöministeriets förordning om ansökan
om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från
marknaden och särskilda villkor för dem)
På sidan 3, Bilaga 1, punkt 41, kolumn D står:
2
Bör vara:
2
1.10.2014
På sidan 3, Bilaga 1, punkt 41, kolumn E står:
2012/41/EU
Bör vara:
2012/41/EU
17.12.2012

Till Finlands författningssamling nr 76/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning
om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter)
På sidan 5, i bilaga 3 står:
Östermark
Östermark
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Bör vara:
Östermark

Till Finlands författningssamling nr 95/2013
(Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU (32012L0035); EGT nr L 343, 14.12.2012, s. 78

Till Finlands författningssamling nr 100/2013
(Lag om rättegång i marknadsdomstolen)
På sidan 15, i 7 kap. 4 § 1 mom., rad 4, står:
... som nämns i 4 kap. 1 § ...
Bör vara:
... som nämns i 1 kap. 4 § ...

Till Finlands författningssamling nr 118/2013
(Lag om ändring av upphovsrättslagen)
På sidan 2, rubrik för 61 § står:
Forum
Rubriken för 61 § bör vara mellanrubrik före 61 §.

Till Finlands författningssamling nr 141/2013
(Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för
proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2013)
På sidan 2, 2 §, 1 mom., 15)-punkten står:
15) stödregionerna A–C4 sådana stödregioner som följer statsrådets förordning om nordligt stöd 2013 (x/2013) och
statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013 (x/2013),
Bör vara:
15) stödregionerna A–C4 sådana stödregioner som följer statsrådets förordning om nordligt stöd 2013 (19/2013) och
statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2013 (18/2013),

Till Finlands författningssamling nr 143/2013
(Statsrådets förordning om storleken på de arvoden som betalas till utsedda besiktningsmän och skeppsmätare samt
utsedda inspektörer)
På sidan 1, 3 § 2 mom, står:
Grundarvodet 182 euro + 0,54 euro x fartygets bruttodräktighet enligt det internationella mätbrevet. För skeppsmätning
betalas dock ett arvode som är högst 2 730 euro.
Bör vara:
Grundarvodet 182 euro + 0,54 euro x fartygets bruttodräktighet enligt det internationella mätbrevet.
För skeppsmätning betalas dock ett arvode som är högst 2 730 euro.
(Obs. bör vara 3. mom.)
På sidan 2, 4 §, tabellen , står:
Exklusive övervakning av rengöring av tankar och rörledningar, vardagar kl. 18–06, 180 euro
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Bör vara:
Exklusive övervakning av rengöring av tankar och rörledningar, vardagar kl. 18–06, 300 euro

Rättelse till Finlands författningssamling nr 162/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet
under jaktåret 2012–2013)
På sidan 1, 1 § står:
Antalet vargar som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 § i jaktlagen (615/1993) får uppgå till högst 12
individer.
Bör vara:
Antalet vargar som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993) får uppgå till
högst 12 individer.
På sidan 1, 3 § 3 mom. står:
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning 616/2012 av den 15 september 2012.
Bör vara:
Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning 616/2012 av den 15 november 2012.

Till Finlands författningssamling nr 179/2013
(Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Sophie Mannerheim)
På sidan 1, 3 §, står:
Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram. Högst 5 procent av mynten får till
diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. På myntet finns en slitrand.
Bör vara:
Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram.
Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. På myntet finns en slitrand.
(Obs. bör vara 2. mom.)

Till Finlands författningssamling nr 193/2013
(Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket)
På sidan 2, 2 §, 13)-punkten står:
13) jordbrukare som etablerar sin jordbruksverksamhet jordbrukare som avses i artikel 2.1 i tillämpningsförordningen,
Bör vara:
13) jordbrukare som etablerar sin jordbruksverksamhet jordbrukare som avses i artikel 2 l i verkställandeförordningen,
(Obs. bokstav L i stället 2 l)

Till Finlands författningssamling nr 206/2013
(Lag om ändring av jaktlagen)
På sidan 2, 34 § 3 mom., raderna 6 och 7står:
... eller fångande djur...
Bör vara:
... eller fångade djur...
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Till Finlands författningssamling nr 225/2013
(Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2013 för biodling enligt antalet bisamhällen)
På sidan 1, ingressen står:
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i lagen om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:
Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i lagen om nationella stöd
till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

Till Finlands författningssamling nr 227/2013
(Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet)
På sidan 1, i ikraftträdelsebestämmelsen står:
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

Till Finlands författningssamling nr 234/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2013)
På sidan 2, 1 § 3 mom. står:
På stöd till trädgårdsodlingen som betalas enligt 5 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 5 kap. i
förordningen om nordligt stöd tillämpas endast 3 § i denna förordning. På hektarstöd för husdjurslägenhet enligt 69 § i
förordningen om nationellt stöd till södra Finland tillämpas endast 22 § i denna förordning.
Bör vara:
På stöd till trädgårdsodlingen som betalas enligt 5 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 5 kap. i
förordningen om nordligt stöd tillämpas endast 3 § i denna förordning.
På sidan 4, 5 § 1 mom. rad 1 står:
ill åker som lämpar sig...
Bör vara:
Till åker som lämpar sig...
På sidan 5, 7 § 2 mom. står:
Skörd som på grund av en skördeskada enligt lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) eller av motsvarande
orsak blivit obärgad utgör inget hinder för betalningen av stöd, om de andra åtgärder som ingår i produktionssättet med
beaktande av produktionsförhållandena på orten har ombesörjts som sig bör. En skriftlig anmälan om skördeskadan eller
någon motsvarande orsak ska dock omedelbart efter skadans uppkomst göras på en av Landsbygdsverket fastställd
blankett och inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten ligger. I anmälan ska
skördeskadan eller någon annan motsvarande orsak och orsaken till att skörden blivit obärgad specificeras. I fråga om
jordbruksskiften som drabbats av utvintringsskador kan stöd betalas, om det på största delen av skiftesarealen finns ett
växtbestånd som möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
Bör vara:
Skörd som på grund av en skördeskada enligt lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) eller av motsvarande
orsak blivit obärgad utgör inget hinder för betalningen av stöd, om de andra åtgärder som ingår i produktionssättet med
beaktande av produktionsförhållandena på orten har ombesörjts som sig bör. En skriftlig anmälan om skördeskadan eller
någon motsvarande orsak ska dock omedelbart efter skadans uppkomst göras. I anmälan ska skördeskadan eller någon
annan motsvarande orsak och orsaken till att skörden blivit obärgad specificeras. I fråga om jordbruksskiften som
drabbats av utvintringsskador kan stöd betalas, om det på största delen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som
möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.
På sidan 7, 16 § 1 mom. rad 1 står:
...den 30 april 2013...
Bör vara:
...den 1 maj 2013...
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På sidan 8, 20 §, högra spalten, rad 5-7 står:
...5) Den mängd ost i kilogram som har framställts under en månad ska uppges enligt osttyp.
Bör vara:
Den mängd ost i kilogram som har framställts under en månad ska uppges enligt osttyp.

Till Finlands författningssamling nr 235/2013
(Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2013)
På sidan 1, 1§, punkten 5) står:
5) statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (236/2013),
Bör vara:
5) statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (242/2013),
På sidan 3, 6 § på raden 11 och 12 står:
... de förordningar som nämns i 1 § 6 eller 7 punkten,...
Bör vara:
... de förordningar som nämns i 1 § 5 eller 6 punkten,...
På sidan 3, 7 § på raden 9 står:
...i 1 § 8 eller 9 punkten,...
Bör vara:
...i 1 § 7 eller 8 punkten,...

Till Finlands författningssamling nr 240/2013
(Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva
investeringar åren 2008–2013)
På sidan 1, i ingressen står:
ändras i statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008–2013 (185/2008) 18 §, sådan den lyder
i förordning 47/2010, som följer:
Bör vara:
ändras i statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008–2013 (185/2008) 18 § 1 mom., sådant
det lyder i förordning 47/2010, som följer:

Till Finlands författningssamling nr 242/2013
(Statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd)
På sidan 4, bilaga 1, högra spalten, rad 18 står:
...Nådendal stad, Närpes, Oravais, Orimattila,...
Bör vara:
...Nådendal stad, Närpes, Orimattila,...

Till Finlands författningssamling nr 269/2013
(Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för innehavare av diplomatpass från Kazachstan)
På sidan 1, 1 § står:
Kazachstanska medborgare som innehar ett diplomatpass utfärdat av behöriga myndigheter i Kazachstan är befriade från
viseringsplikt till Finland från den 15 april 2013.
Bör vara:
Kazakstanska medborgare som innehar ett diplomatpass utfärdat av behöriga myndigheter i Kazakstan är befriade från
viseringsplikt till Finland från den 15 april 2013
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På sidan 1, förordningens rubrik står:
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för innehavare av diplomatpass från Kazachstan
Bör vara:
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för innehavare av diplomatpass från Kazakstan

Till Finlands författningssamling nr 270/2013
(Jaktförordning)
På sidan 1, i ingressen står:
ändras 10, 14, 14 a, 15, 16, 19, 22, 26 och 45 §, av dem 14 a och 26 § sådana de lyder i förordning 170/2011, 16 § sådan den
lyder delvis ändrad i förordningarna 81/1994, 869/1998 och 823/2009 och 45 § sådan den lyder i förordning 1289/1995, samt
Bör vara:
ändras 10, 14, 14 a, 15, 16, 19, 22, 26 och 45 §, av dem 14 a och 26 § sådana de lyder i förordning 170/2011, 16 § sådan den
lyder delvis ändrad i förordningarna 81/1994, 869/1998 och 823/2009, 22 § sådan den lyder i förordning 440/2005 och 45 §
sådan den lyder i förordning 1289/1995, samt

Till Finlands författningssamling nr 349/2013
(Lag om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG (32002L0015); EUT N:o L 80, 23.3.2002, s. 35-39

Till Finlands författningssamling nr 356/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 och 7 § i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om skjutprov)
På sidan 1, 7 §, på raderna 2 och 3 i 3 mom. står:
...jaktförordningen när...
Bör vara:
...jaktförordningen(666/1993) när...

Till Finlands författningssamling nr 386/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och
vassbuk på Bottniska viken)
På sidan 1, 1 § 1 mom. rader 5-6, står:
igenkänningslängd
Bör vara:
längd överallt

Till Finlands författningssamling nr 407/2013
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg)
På sidan 6, 30 c § 1 mom. d-punkt står:
d) kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnens axelavstånd är större än 1,8 meter
och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring...... 32 t
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Bör vara:
d) fyraxlad bil med två styraxlar, om drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som
likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5
ton.........32 t
På sidan 7, 45 § 1 mom. står:
45 § Godstransport
Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets...
Bör vara:
45 § Godstransport
1. Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets...

Till Finlands författningssamling nr 411/2013
(Skatteförvaltningens arbetsordning)
På sidan 4, i 16 § står:
Sektion 3 (begäran om omprövning för
företagsbeskattningen, Helsingfors),
Sektion 3 (begäran om omprövning för
företagsbeskattningen, Helsingfors), Sektion
5 (begäran om omprövning för personbeskattningen,
Vanda), Sektion 5 (begäran om
omprövning för personbeskattningen,
Vanda), Sektion 5 (begäran om omprövning
för personbeskattningen, Vanda), Sektion 8
(begäran om omprövning för företagsbeskattningen,
Åbo),
Bör vara:
Sektion 3 (begäran om omprövning för företagsbeskattningen, Helsingfors),
Sektion 4 (begäran om omprövning för företagsbeskattningen, Helsingfors),
Sektion 5 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Vanda),
Sektion 6 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Vanda),
Sektion 7 (begäran om omprövning för personbeskattningen, Vanda),
Sektion 8 (begäran om omprövning för företagsbeskattningen, Åbo),

Till Finlands författningssamling nr 418/2013
(Inrikesministeriets beslut om placeringsorterna för polisinrättningarnas verksamhetsställen)
På sidan 1, står
Inrikesministeriet har med stöd av 6 § 1 mom. i polisförvaltningslagen (110/1992), sådant det lyder i lag 100/2007, beslutat:
Bör vara:
Inrikesministeriet har med stöd av 6 § 1 mom. i polisförvaltningslagen (110/1992), sådant det lyder i lag 497/2009, beslutat:

Till Finlands författningsamling nr 419/2013
(Miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning)
På sidan 11, i bilaga I, i tabellen, andra kolumnen i punkt (30), på raden 6 står:
...ljudeffektnivåer på 110 dB (A)...
Bör vara:
...ljudeffektnivåer på 100 dB (A)...
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Till Finlands författningsamling nr 426/2013
(Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut)
På sidan 1, i ingressen, raden 2 står:
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 21 a §, 37 § 2 mom., 46 § 3 mom. och
Bör vara:
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 21 a §, 37 § 3 mom., 46 § 3 mom. och

Till Finlands författningssamling nr 474/2013
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12.2012, s. 18

Till Finlands författningssamling nr 475/2013
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12.2012, s. 18

Till Finlands författningssamling nr 476/2013
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för
landtransport av farliga ämnen)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12.2012, s. 18

Till Finlands författningssamling nr 478/2013
(Lag om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen
På sidan 8, 43 § 1 mom. tabellens första rad står:
Invånarantal

under 20 000

20 000-49 999

50 000-80 000

över 80 0000

under 20 000

20 000-49 999

50 000-80 000

över 80 000

Bör vara:
Invånarantal

På sidan 9, ikraftträdelsebestämmelsens 4 mom. står:
Vid tillämpningen av 42 § 6 mom. beaktas inte kommunsammanslagningar som trätt i kraft före ikraftträdandet av denna
lag.
Bör vara:
Vid tillämpningen av 42 a § 4 mom. beaktas inte kommunsammanslagningar som trätt i kraft före ikraftträdandet av
denna lag.

Till Finlands författningssamling nr 482/2013
(Lag om ändring av 36 och 38 § i universitetslagen)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 44/2013
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Bör vara:
RP 44/2012

Till Finlands författningssamling nr 483/2013
(Lag om ändring av yrkeshögskolelagen)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 44/2013
Bör vara:
RP 44/2012

Till Finlands författningssamling nr 484/2013
(Lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 44/2013
Bör vara:
RP 44/2012
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Till Finlands författningssamling nr 490/2013
(Lag om kompensationsområden för vindkraft)
Till lagen tilläggs följande bilaga:
Bilaga 1
VINDKRAFTSOMRÅDET VID BOTTENVIKEN

Till Finlands författningssamling nr 532/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och
getstallar som understöds)
På sidan 3, 6 § 6 mom. rad 1 står:
Killingboxar...
Bör vara:
Lamningsboxar...
På sidan 5, i bilagans tabell 1, rubriken står:
Tabell 1. Minimikrav på golvareal i en gruppbox eller fålla i ett fårstall exklusive foderhäck
Bör vara:
Tabell 1. Minimikrav på golvareal per djur i en gruppbox eller fålla i ett fårstall exklusive foderhäck
På sidan 5, i bilagans tabell 3, sista raden i vänstra spalten står:
Killingbox
Bör vara:
Lamningsbox
På sidan 6, i bilagans tabell 4 andra spalten står:
Regelbunden utfodring, mm
Bör vara:
Regelbunden utfodring, mm/djur
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På sidan 6, i bilagans tabell 4 tredje spalten står:
Fri fodertillgång, mm
Bör vara:
Fri fodertillgång, mm/djur
På sidan 6, i bilagans tabell 5 femte spalten står:
Ventilation, maximimängd [m3/h]
Bör vara:
Ventilation, maximimängd [m3/h och djur]
På sidan 6, i bilagans tabell 5 fjärde spalten står:
Ventilation, minimimängd [m3/h]
Bör vara:
Ventilation, minimimängd [m3/h och djur]
På sidan 6, i bilagans tabell 5 tredje spalten står:
Fuktavgivning[g/h]
Bör vara:
Fuktavgivning[g/h och djur]

Till Finlands författningssamling nr 537/2013
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av
farliga ämnen på väg)
På sidan 3, i raderna 15 och 16 står:
..., underpunkt (a) i avsnitt 6.2.2.7.2, varvid de nuvarande fotnoterna 1–4 i kapitel 6.2 blir fotnoter 2–5, ...
Bör vara:
..., underpunkt (a) i avsnitt 6.2.2.7.2, varvid de nuvarande fotnoterna 2–4 i kapitel 6.2 blir fotnoter 3–5,...
På sidan 3, i raderna 31 och 32 står:
...6.8.2.1.20, varvid de nuvarande fotnoterna 5–14 blir fotnoter 6–15, ...
Bör vara:
...6.8.2.1.20, varvid de nuvarande fotnoterna 5–15 blir fotnoter 6–16, ...
På sidan 4, i raderna 28 och 29 står:
.., till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) en ny fotnot 2, varvid de nuvarande fotnoterna 2 – 7 i kapitel 6.7 blir fotnoter 3 –
8,..
Bör vara:
.., till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) en ny fotnot 2, varvid de nuvarande fotnoterna 2 – 6 i kapitel 6.7 blir fotnoter 3 –
7,..
På sidan 4, till fotnoten tilläggs direktivhänvisning:
Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12.2012, s. 18
På sidan 12, den första raden i avsnitt 1.6.1.23 står:
Brandsläckare tillverkade före den 1 juli enligt bestämmelserna i 8.1.4.3 som var
Bör vara:
Brandsläckare tillverkade före den 1 juli 2011 enligt bestämmelserna i 8.1.4.3 som var
På sidan 21, avsnitt 1.10.1.4 i anmärkningen i avsnitt 1.10.5 står:
Vid transport av farligt gods ska varje besättningsmedlem i ett tåg medföra fotolegitimation.
Bör vara:
Vid transport av farligt gods ska varje medlem av fordonsbesättningen medföra fotolegitimation.
På sidan 25, definitionen av samhanteringsgrupp ’’N’’ i avsnitt 2.2.1.1.6 står:
N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.
Bör vara:
N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga ämnen.
På sidan 27, sista raden i anmärkningen 2 i avsnitt 2.2.1.1.8.2 står:
har bedömts att föremålet, förpackat för transport, kan utgöra en störrerisk.
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Bör vara:
har bedömts att föremålet, förpackat för transport, kan utgöra en större risk.
På sidan 31, klassificeringskoden F3 i avsnitt 2.2.3.3 står:

Utan
sekundär
fara
F
Föremålt
F3
3269
3473
3473
3473

POLYESTERHARTSSATS
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE FÖRPACKADE MED
UTRUSTNING

3269
3473
3473
3473

POLYESTERHARTSSATS
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE I UTRUSTNING eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE FÖRPACKADE MED
UTRUSTNING

Bör vara:

Utan
sekundär
fara
F
Föremål
F3

På sidan 38, UN 2028 i klassificeringskoden C11 i avsnitt 2.2.8.3 står:
2028 BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED SYRA för lagring av elektricitet
Bör vara:
2028 RÖKBOMBER, ICKE-EXPLOSIVA, med frätande vätska utan drivanordning
På sidan 54, nionde och tionde raden i Tabell A i avsnitt 3.2.1 står:
GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
6.1
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
200 ml/m3 och mättad ångkoncentration
om minst 500 LC50

T1
tai
T4

I

6.1

274

0

E0

P601

MP8
MP17

3382 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
6.1
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
1000 ml/m3 och mättad ångkoncentration
om minst 10 LC50

T1
tai
T4

I

6.1

274

0

E0

P602

MP8
MP17
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Bör vara:
3381 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
6.1
N.O.S. med ett LC 50-värde om högst
3
200 ml/m och mättad ångkoncentration
om minst 500 LC 50

T1
eller
T4

I

6.1

274

0

E0

P601

MP8
MP17

3382 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
6.1
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
3
1000 ml/m och mättad ångkoncentration
om minst 10 LC50

T1
eller
T4

I

6.1

274

0

E0

P602

MP8
MP17

På sidan 60, UN 3506 i Tabell B i avsnitt 3.2.2 står:
VICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL

3506

Bör vara:
KVICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL

3506

På sidan 65, särbestämmelsen 357 i avsnitt 3.3.1 står:
Nitroglycerin, lösning i alkohol med över 1 % men högst 5 % nitroglycerin, får klassificeras i klass 3 och tillordnas UN 3064 under
förutsättning att alla krav i förpackningsinstruktion P300 i 4.1.4.1 är uppfyllda.
Bör vara:
Råolja som innehåller svavelväte i tillräckligt hög koncentration så att ångor som avges från råoljan kan utgöra en fara vid
inandning, ska avsändas under benämningen UN 3494 RÅOLJA, SVAVELRIK, BRANDFARLIG, GIFTIG.
På sidan 66, andra raden i underpunkt (d) i särbestämmelsen 363 i avsnitt 3.3.1 står:
ska maskinen eller utrustningen etiketteras utvändigt på en sida enligt
Bör vara:
ska maskinen eller utrustningen etiketteras utvändigt på en sida enligt 5.2.2
På sidan 67, den andra raden i särbestämmelsen 560 i avsnitt 3.3.1 står:
... salter) ocett ämne med en flampunkt, vid ...
Bör vara:
... salter) och ett ämne med en flampunkt, vid ...
På sidan 74, andra och tredje raden i avsnitt 4.1.1.20.5 står:
kontrollerasvisuellt invändigt och utvändigt. De ska genomgå återkommande kontroll
ochprovning i enlighet med 6.2.3.5 minst vart femte år.
Bör vara:
kontrolleras visuellt invändigt och utvändigt. De ska genomgå återkommande kontroll
och provning i enlighet med 6.2.3.5 minst vart femte år.
På sidan 100, första raden, i underpunkt (1) i P004 i avsnitt 4.1.4.1 står:
(1) för bränslecellsbehållare, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i4.1.1.1,.1.1.2
Bör vara:
(1) För bränslecellsbehållare, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2,
På sidan 124, i elfte och tolfte raden, i Tabell 2, i P200 i avsnitt 4.1.4.1 står:
858

HEXAFLUORPROPEN (KÖLDMEDIUM R
1216)

1859 KISELTETRAFLUORID,
KOMPRIMERAD

2A
2TC

450

X

X

X

X

10

22

1,11

ra

X

X

X

X

5

200
300

0,74
1,10

X

X

X

X

10

22

1,11

ra

X

X

X

X

5

200
300

0,74
1,10

a

Bör vara:
1858 HEXAFLUORPROPEN (KÖLDMEDIUM R
1216)

2A

1859 KISELTETRAFLUORID,
KOMPRIMERAD

2TC

450

Till sidan 149, bör tillägga rubriken Förpackade föremål innan texten ’’Följande förpackningar...’’iP902 i avsnitt 4.1.4.1
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På sidan 158, tankkoden V och F i del 4 i tabellen i avsnitt 4.3.4.1.1 står:
V=

tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, men ingen anordning som
förhindrar att lågor breder ut sig, eller

F=

tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, försett med anordning som
förhindrar att lågor breder ut sig, eller
Bör vara:

V=

tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, men ingen anordning som
förhindrar att lågor breder ut sig, eller tank som inte är explosionstrycksäker

F=

tank med luftningsutrustning, enligt 6.8.2.2.6, försett med anordning som
förhindrar att lågor breder ut sig, eller tank som är explosionstrycksäker

På sidan 161, tionde raden i underpunkt (a) i avsnitt 5.1.2.1 står:
miljöfarligaämnen föreskrivs för olika kollin, behöver UN-numret eller etiketten endast
Bör vara:
miljöfarliga ämnen föreskrivs för olika kollin, behöver UN-numret, etiketten eller märkningen endast
På sidan 164, alla stycken efter rubriken ’’Tilläggsuppgifter eller särskilda uppgifter som krävs för vissa klasser’’ bör upphäva i
avsnitt 5.4.1.2
På sidan 164, i sista stycket i avsnitt 5.4.1.1.18 står: ...
(enligt 5.4.1.4.3 i IMDG-koden) anges istället för ’’MILJÖFARLIGT’’.
Bör vara:
... (enligt 5.4.1.4.3 i IMDG-koden) anges.
På sidan 178, fjärde och femte raden i tabell i 6.2.4.1 står:
EN 14893:2006
+AC:2007

Gasflaskor – Återfyllningsbara
svetsade behållare med kapacitet
mindre än 150 l – Del 3: Svetsade
behållare av kolstål konstruerade
baserat på experimentella metoder

6.2.3.1*
och 6.2.3.4

Tillsvidare

EN 146383:2010+
AC:2012

Utrustning och tillbehör för gasol
(LPG) – Transportabel gasolbehållare
(LPG) av metalliska material med
kapacitet från 150 till och med 1000 l

6.2.3.1*
och 6.2.3.4

Tillsvidare

EN 14638-3:2010 +
AC:2012

Gasflaskor – Återfyllningsbara
svetsade behållare med kapacitet
mindre än 150 l – Del 3: Svetsade
behållare av kolstål konstruerade
baserat på experimentella metoder

6.2.3.1*
och 6.2.3.4

Tillsvidare

EN
14893:2006
+AC:2007

Utrustning och tillbehör för gasol
(LPG) – Transportabel gasolbehållare
(LPG) av metalliska material med
kapacitet från 150 till och med 1000 l

6.2.3.1*
och 6.2.3.4

Tillsvidare

Bör vara:

På sidan 185, Högsta tillåtna arbetstryck i punkt (b), i underpunkt (i) och (iii) i 6 .7.3.1 står:
(i) ... i 4.2.5.2.6, högsta tillåtna arbetstryck (i bar) som...
(iii)...högsta tillåtna arbetstryck (i bar) angivet i UN-tankinstruktion...
Bör vara:
(i) ... i 4.2.5.2.6, högsta tillåtna arbetstryck (MAWP) (i bar) som...
(iii)...högsta tillåtna arbetstryck (MAWP) (i bar) angivet i UN-tankinstruktion ...
På sidan 192, underpunkt (f) i avsnitt 6.7.5.6.1 står:
(f) avblåsningsarean ...
Bör vara:
(d) avblåsningsarean ...
På sidan 206, andra raden i underpunkt (e) i avsnitt 7.3.2.6.2 står:
plastsäck, som innehåller tillräckligt med sorbent absorberande material för att suga
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Bör vara:
plastsäck som innehåller tillräckligt med absorberande material för att suga
På sidan 206, fjärde raden i avsnitt 6.12.3.2.2 står:
godkänd av (Anm. enligt...
Bör vara:
godkänd av Säkerhets- och kemikalieverket (Anm.enligt...

Till Finlands författningssamling nr 538/2013
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av
farliga ämnen på järnväg)
På sidan 2 i inledningen i tredje raden står:
..., avsnitt 2.2.9.1.14,
Bör vara:
..., avsnitt 2.2.9.1.14, varvid den nuvarande fotnoten 23 i avsnitt 2.3.3.2 blir fotnoten 24
På sidan 3, i raden 29 står:
..., strecksatserna (c)–(h) i avsnitt 6.7.3.16.1,...
Bör vara:
..., strecksatserna (c)–(h) i avsnitt 6.7.3.16.1 en ny fotnot 7, varvid de nuvarande fotnoterna 6–9 blir fotnoter 8–11,...
På sidan 3, i raden 32 står:
..., underpunkterna (c)–(j) i avsnitt 6.7.4.15.1, ...
Bör vara:
...,underpunkterna (c)–(j) i avsnitt 6.7.4.15.1 en ny fotnot 12, varvid de nuvarande fotnoterna 10–11 blir fotnoter 13 – 14,...
På sidan 3, i raden 33 står:
..., underpunkterna (c)–(g) i avsnitt 6.7.5.13.1,...
Bör vara:
..., underpunkterna (c)–(g) i avsnitt 6.7.5.13.1 en ny fotnot 15, varvid den nuvarande fotnoten 12 blir fotnoten 16,...
På sidan 3, i raderna 25 och 26 står:
.., till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) i avsnitt 6.7.2.20.1, varvid de nuvarande fotnoterna 2–12 i kapitel 6.7 blir fotnoter
3–13,...
Bör vara:
..,till avsnitt 6.7.2.20.1 underpunkt (c) en ny fotnot 2, varvid de nuvarande fotnoterna 2–5 blir fotnoter 3–6,..
På sidan 3, inledningen bör tillägga i raden 22
..., till avsnitt 6. 3.4.2 , varvid de nuvarande fotnoten 1 i kapitel 6.3 blir fotnoten 2, ...
På sidan 3, inledningen bör tillägga i raden 23
..., till avsnitt 6.5.2.1.1, varvid de nuvarande fotnoterna 1-2 i kapitel 6.5 blir fotnoten 2-3,...
På sidan 4, i inledningen i raderna 11 och 12 står:
..., avsnitt 4.1.1.20, varvid de nuvarande avsnitten 4.1.1.19, 4.1.1.19.1 - 4.1.1.19.6 blir avsnitt 4.1.1.21, 4.1.1.20.1 4.1.1.20.6,
Bör vara:
..., avsnitt 4.1.1.20, 4.1.1.20.1 - 4.1.1.20.5, varvid de nuvarande avsnitten 4.1.1.19, 4.1.1.19.1 - 4.1.1.19.6 blir avsnitt
4.1.1.21, 4.1.1.21.1 - 4.1.1.21.6,
På sidan 4, i raderna 20 och 21 står:
.., till avsnitt 6.1.3.1 en ny fotnot 2 till underpunkt (a) (i), varvid de nuvarande fotnoterna 2 − 3 i kapitel 6.1 blir fotnoter
3 – 4,...
Bör vara:
..., till avsnitt 6.1.3.1 en ny fotnot 2 till underpunkt (a) (i), varvid de nuvarande fotnoterna 2 − 4 i kapitel 6.1 blir fotnoter
3 – 5, ...
På sidan 4, till fotnoten tilläggs direktivhänvisning:
Kommissionens direktiv 2012/45/EU (32012L0045); EUT nr L 332, 4.12.2012, s. 18
På sidan 9, bör tillägga definitionen ’’ Samlingsbenämning’’
Samlingsbenämning: Benämning för en definierad grupp av ämnen eller föremål (se 2.1.1.2 B, C och D).
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På sidan 11, den andra raden i avsnitt 1.6.1.1 står:
transporteras till och med den 30 juni 2012 enligt ...
Bör vara:
transporteras till och med den 30 juni 2013 enligt...
På sidan 13, sista stycket bör upphäva från avsnitt 1.6.3.8
På sidan 23, definitionen av samhanteringsgrupp ’’N’’ i avsnitt 2.2.1.1.6 står:
N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.
Bör vara:
N Föremål som endast innehåller extremt okänsliga ämnen.
På sidan 23, sista raden i första stycket i avsnitt 2.1.3.5.5 står:
...om krävs i gällande säkerhets- och miljölagstiftning 2.
Bör vara:
...om krävs i gällande säkerhets- och miljölagstiftning 1.
På sidan 23, sista raden i tredje stycket i avsnitt 2.1.3.5.5 står:
tilldelasförpackningsgrupp III i UN 3077 eller 3082.
Bör vara:
tilldelas förpackningsgrupp III i UN 3077 eller 3082.
På sidan 25, sista raden i anmärkningen 2, i avsnitt 2.2.1.1.8.2 står:
har bedömts att föremålet, förpackat för transport, kan utgöra en störrerisk.
Bör vara:
har bedömts att föremålet, förpackat för transport, kan utgöra en större risk.
På sidan 26, tredje och fjärde raden i stycket Oxiderande gaser i avsnitt 2.2.2.1.5 står:
... enligt metoder angivna i ISO 10156:1996 eller ISO 10156-2:2010.
Bör vara:
... enligt metoder angiven i ISO 10156-2:2010.
På sidan 29, klassificeringskoden F3 i avsnitt 2.2.3.3 står:

Utan
sekundär
fara
F
Föremålt
F3
3269
3473
3473
3473

POLYESTERHARTSSATS
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE FÖRPACKADE MED
UTRUSTNING
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Bör vara:

Utan
sekundär
fara
F
Föremål
F3
3269
3473
3473
3473

POLYESTERHARTSSATS
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE I UTRUSTNING eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE FÖRPACKADE MED
UTRUSTNING

På sidan 35, UN 2028 i klassificeringskoden C11 i avsnitt 2.2.8.3 står:
2028 BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED SYRA för lagring av elektricit
Bör vara:
2028 RÖKBOMBER, ICKE-EXPLOSIVA, med frätande vätska utan drivanordning
På sidan 53, tionde och elfte raden i Tabell A i avsnitt 3.2.1 står:
3381 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
200 ml/m3och mättad ångkoncentration
om minst 500 LC50

6.1

T1
tai
T4

I

6.1

274

0

E0

P601

MP8
MP17

3382 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
6.1
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
3
1000 ml/m och mättad ångkoncentration
om minst 10 LC50

T1
tai
T4

I

6.1

274

0

E0

P602

MP8
MP17

Bör vara:
3381 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
200 ml/m3 och mättad ångkoncentration
om minst 500 LC50

6.1

T1
eller
T4

I

6.1

274

0

E0

P601

MP8
MP17

3382 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING,
N.O.S. med ett LC50-värde om högst
1000 ml/m3och mättad ångkoncentration
om minst 10 LC50

6.1

T1
eller
T4

I

6.1

274

0

E0

P602

MP8
MP17

3

F1

II

3

333
363

1L

E2

P001
IBC02

MP19

3476 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE I
UTRUSTNING eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
FÖRPACKADE MED UTRUSTNING,
innehållande vattenreaktiva ämnen

4.3

W3

4.3

328
334

500
ml tai
500 g

E0

P004

3477 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE I
UTRUSTNING eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
FÖRPACKADE MED UTRUSTNING,
innehållande frätande ämnen

8

C11

8

328
334

1L
tai 1
kg

E0

P004

På sidan 55, raderna 7-9 i Tabell A i avsnitt 3.2.1 står:
3475 1-HYDROXYBENSOTRIAZOLMONOHYDRAT
––––––––––––––––––––––
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Bör vara:
3475 ETANOL- OCH BENSINBLANDNING, med mer än 10 % etanol

3

F1

3476 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE I
UTRUSTNING eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
FÖRPACKADE MED UTRUSTNING,
innehållande vattenreaktiva ämnen

4.3

3477 BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE I
UTRUSTNING eller
BRÄNSLECELLSBEHÅLLARE
FÖRPACKADE MED UTRUSTNING,
innehållande frätande ämnen

8

II

3

333
363

1L

E2

P001
IBC02

W3

4.3

328
334

500 ml
eller
500 g

E0

P004

C11

8

328
334

1L
eller
1 kg

E0

P004

MP19

––––––––––––––––––––––

På sidan 61, UN 1845 och UN 3026 i Tabell B i avsnitt 3.2.2 står:
Torris, fri, ks. kohta 5.5.3

1845

––––––––––––––––––––––
VICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL

3506

Bör vara:
Torris, fri, se 5.5.3

1845

––––––––––––––––––––––
KVICKSILVER I TILLVERKADE FÖREMÅL

3506

På sidan 63, första stycket bör upphäva i särbestämmelsen 230 i avsnitt 3.3.1
På sidan 67, första stycket i särbestämmelsen 363 i avsnitt 3.3.1 står:
... i kolumn utrustning eller
Bör vara:
... i kolumn (7a) i förteckningen över farligt gods i kapitel 3.2, i inneslutningar integrerade i utrustning eller..
På sidan 67, tredje och sista raden i tredje stycket i särbestämmelsen 361 i avsnitt 3.3.1 står:
...omfattasinte av övriga krav i dessa bestämmelser.
Bör vara:
...omfattas av dessa bestämmelser.
På sidan 70, fotnoten i särbestämmelsen 655 i 3.3.1 står:
... 97/23/EG 3...
Bör vara:
... 97/23/EG 4...
På sidan 75, sista raden i avsnitt 4.1.1.19.1 står:
4.1.1.1.9.2 och 4.1.1.1.-9.3 är uppfyllda.
Bör vara:
4.1.1.19.2 och 4.1.1.19.3 är uppfyllda.
På sidan 75, sista raden i avsnitt 4.1.1.20.1 står:
ärgningstryckkärl enligt 6.2.3.11 användas.
Bör vara:
bärgningstryckkärl enligt 6.2.3.11 användas.
På sidan 76, andra och tredje raden i avsnitt 4.1.1.20.5 står:
kontrollerasvisuellt invändigt och utvändigt. De ska genomgå återkommande kontroll
ochprovning i enlighet med 6.2.3.5 minst vart femte år.
Bör vara:
kontrolleras visuellt invändigt och utvändigt. De ska genomgå återkommande kontroll
och provning i enlighet med 6.2.3.5 minst vart femte år.
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På sidan 103, första raden i underpunkt (1) i P004 i avsnitt 4.1.4.1 står:
(1) för bränslecellsbehållare, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1,.1.1.2,
Bör vara:
(1) För bränslecellsbehållare, under förutsättning att de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2,
På sidan 148, rubriken P801a i avsnitt 4.1.4.1 står:
P801a

FÖRPACKNINGSINSTRUKTION

P801

FÖRPACKNINGSINSTRUKTION

P801a

Bör vara:
P801a

Till sidan 151, bör tillägga rubriken ’’Förpackade föremål’’ innan texten ’’Följande förpackningar är...’’till P902 i avsnitt 4.1.4.1
På sidan 161, tankkoden V och F i del 4 i tabell i 4.3.4.1.1 står:
V=

... eller

F=

..., eller

Bör vara:
V=

..., eller tank som inte är explosionstrycksäker

F=

..., eller tank som är explosionstrycksäker

På sidan 164, tionde och elfte raden i underpunkt (ii) i 5.1.2.1 står:
miljöfarligaämnen föreskrivs för olika kollin, behöver UN-numret eller etiketten endast...
Bör vara:
miljöfarliga ämnen föreskrivs för olika kollin, behöver UN-numret, etiketten eller märkingen endast...
På sidan 174, fotnoten i avsnitt 6.2.2.7.2 står:
... 6.7 5...
Bör vara:
... 6.7 2...
På sidan 180, åttonde och nionde raden i tabell i 6.2.4.1 står:
EN 14893:2006
+AC:2007

Gasflaskor – Återfyllningsbara svetsade
6.2.3.1*
behållare med kapacitet mindre än 150 l - Del och
3: Svetsade behållare av kolstål konstruerade 6.2.3.4
baserat på experimentella metoder

Tillsvidare

EN
146383:2010+
AC:2012

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – 6.2.3.1*
och
Transportabel gasolbehållare (LPG) av
metalliska material med kapacitet från 150 till 6.2.3.4
och med 1000 l

Tillsvidare

EN
14638-3:2010
+AC:2012

6.2.3.1*
Gasflaskor – Återfyllningsbara svetsade
behållare med kapacitet mindre än 150 l - Del och
3: Svetsade behållare av kolstål konstruerade 6.2.3.4
baserat på experimentella metoder

Tillsvidare

EN
14893:2006
+AC:2007

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – 6.2.3.1*
och
Transportabel gasolbehållare (LPG) av
metalliska material med kapacitet från 150 till 6.2.3.4
och med 1000 l

Tillsvidare

Bör vara:

På sidan 187, Högsta tillåtna arbetstryck i underpunkt (b), i underpunkt (i) och (iii) i avsnitt 6 .7.3.1 står:
(i) ... T50 i 4.2.5.2.6, högsta tillåtna arbetstryck (i bar) som ...
(iii)...högsta tillåtna arbetstryck (i bar) angivet i UN-tankinstruktion ...
Bör vara:
(i) ... T50 i 4.2.5.2.6, högsta tillåtna arbetstryck (MAWP) (i bar) som ...
(iii)...högsta tillåtna arbetstryck (MAWP) (i bar) angivet i UN-tankinstruktion ...
På sidan 194, underpunkt (f) i avsnitt 6.7.5.6.1 står:
(f) avblåsningsarean hos de fjäderbelastade...
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Bör vara:
(d) avblåsningsarean hos de fjäderbelastade
På sidan 196, fotnoten 1 står:
1
Bestämmelserna betraktas som uppfyllda om det behöriga organet...
Bör vara:
1
Bestämmelserna betraktas som uppfyllda om det anmälda organet...
På sidan 201, första och andra raden i avsnitt 6.8.3.4.6 står:
Med avvikelse från bestämmelserna i 6.8.2.4 ska återkommande kontroll enligt 6.8.2.4.2 utföras:
Bör vara:
Med avvikelse från bestämmelserna i 6.8.2.4.2, ska återkommande kontroll utföras:
På sidan 202, i särbestämmelsen TT10 i avsnitt 6.8.4 står:
åtminstone vart tredje år

åtminstone vart tredje år

Bör vara:
åtminstone vart fjärde år

åtminstone vart 2,5 år

På sidan 203, andra raden i underpunkt (e) i avsnitt 7.3.2.6.2 står:
plastsäck, som innehåller tillräckligt med sorbent absorberande material för att suga
Bör vara:
plastsäck som innehåller tillräckligt med absorberande material för att suga

Till Finlands författningssamling nr 564/2013
(Statsrådets förordning om skydd av djur som används för
vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (32010L0063); EUT nr L 276, 20.10.2010, s. 33
På sidan 3, 8 § 2 mom. står:
Acklimatisering, karantän, djurhållning och skötsel av djur som fångats i naturen ska ges särkild uppmärksamhet för att
trygga djurens välbefinnande.
Bör vara:
Acklimatisering, karantän, djurhållning och skötsel av djur som fångats i naturen ska ges särskild uppmärksamhet för att
trygga djurens välbefinnande.
På sidan 17, i bilaga 1, kapitel 2, i tabellen 7. Katter, andra kolumnen står:
Golv (m2)
Bör vara:
Golv1)(m2)

Till Finlands författningssamling nr 565/2013
(Statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga
ändamål eller undervisningsändamål)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (32010L0063); EUT nr L 276, 20.10.2010, s. 33

Till Finlands författningssamling nr 599/2013
(Kemikalielag)
På sidan 4, 11§, 1 mom., 4)-punkt, raderna 6-7, tas bort onödig kapitelindelning mellan order ’’följs, till’’.
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Till Finlands författningssamling nr 609/2013
(Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter
som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012)
På sidan 1, 2§, rad 1 står:
Vid redovisning enligt 5 § lagen om...
Bör vara:
Vid redovisning enligt 5 § i lagen om...
På sidan 1, förordningens rubrik står:
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av
arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som
betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012
Bör vara:
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp
av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som
betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2012

Till Finlands författningssamling nr 610/2013
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om närings-, trafik- och miljöcentralerna)
På sidan 1, i ingressen står:
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (906/2012)
5 § 2 mom., 7§ 3 mom., 8 § 3 mom., 11 § 2 mom. och 15 § 1 mom. samt
fogas till förordningen en ikraftträdelsebestämmelse som följer:
Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (906/2012)
5 § 2 mom., 7§ 3 mom., 8 § 3 mom., 11 § 2 mom. och 15 § 1 mom. som följer:
På sidan 2, 7§, 1)-punkten står:
--------------------------------Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Mellersta Finland, Södra Österbotten och
Österbotten:
4) sådana uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete som hör till närings-, trafik- och
miljöcentralen,
--------------------------------Bör vara:
--------------------------------Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Mellersta Finland, Södra Österbotten och
Österbotten:
1)sådana uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete som hör till närings-, trafik- och
miljöcentralen,
---------------------------------

Till Finlands författningssamling nr 611/2013
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice)
På sidan 1, i ingressen står:
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012)
17 och 32 §, samt
fogas till förordningen en ikraftträdelse- och övergångbestämmelse som följer:
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Bör vara:
I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012)
17 och 32 § som följer:

Till Finlands författningssamling nr 614/2013
(Kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser)
På sidan 1 lyder:
1§
Televisionsverksamhet
Ort
Kanalknippe
A
– – – – – – – – – – –
Euraåminne
38
– – – – – – – – – – –

ERP
VHF
VHF
VHF
B
C
D
E
F
G
Vasa
A
B
C
(kW)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
45
52
33
55
36
50
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bör vara:
1§
Televisionsverksamhet
Ort
Kanalknippe
A
– – – – – – – – – – –
Euraåminne
38
– – – – – – – – – – –

ERP
VHF
VHF
VHF
B
C
D
E
F
G
Vasa
A
B
C
(kW)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
45
52
36
55
33
50
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

På sidan 2 lyder:
1§
Televisionsverksamhet
Ort
Kanalknippe

ERP
VHF
VHF
VHF
A
B
C
D
E
F
G
Vasa
A
B
C
(kW)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Nyslott
10
9
11
4
Nyslott
30 37,42
33
58
50
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bör vara:
1§
Televisionsverksamhet
Ort
Kanalknippe

ERP
VHF
VHF
VHF
A
B
C
D
E
F
G
Vasa
A
B
C
(kW)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Savonlinna
30 37,42
33
58
50
Savonlinna
10
9
11
4
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
På sidan 10 lyder:
3§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 1
105,8
105,1

Pelkosenniemi
Pihtipudas
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Bör vara:
3§
Riksomfattande koncessionsberoende radioverksamhet
Frekvenshelhet 1
105,8
103,0
105,1

Pelkosenniemi
Pertunmaa
Pihtipudas

På sidan 20 efter Vasa 1 tilläggs:
Österbotten, Södra, Mellersta och
Norra Österbotten
Vasa 2
103,0

Vasa

På sidan 21 lyder:
4§
Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
Nyland
Lojo
96,5

Högfors

96,5

Lojo

Bör vara:
4§
Regional och lokal koncessionsberoende radioverksamhet
Nyland
Lojo

Till Finlands författningssamling nr 636/2013
(Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 8, i punkt 7.2 i bilagan, efter den sista prestationens namn i vänstra kolumnen i tabellen, står:
Produktgodkännande för en likadan produkt (kommissionens förordning (EU) nr 414/2013)
Bör vara:
Produktgodkännande för en likadan produkt (kommissionens förordning (EU) nr 414/2013)*

Till Finlands författningssamling nr 651/2013
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 5, bilaga 1 punkt 3, står:
• beslut på ansökan på grund av negativt utlåtande av etiska kommitte’n
11 § 2 mom., 19 § 4 mom. och 20 § i lagen om användning av mänskliga
organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Bör vara:
• beslut på ansökan på grund av negativt utlåtande av etiska kommitte’n
11 § 2 mom., 19 § 4 mom. och 20 § i lagen om användning av mänskliga
organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
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665 ≠

Till Finlands författningssamling nr 682/2013
(Skatteförvaltningens arbetsordning)
På sidan 6, 26 §, 1 mom., 3)-punkten står:
3) bolag som avses i 1 § i aktiebolagslagen och vars aktier är föremål för offentlig handel,
Bör vara:
3) bolag som avses i 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) och vars aktier är föremål för offentlig handel,
På sidan 6, 26 §, 1 mom., 7)-punkten står:
7) bolag som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder.
Bör vara:
7) bolag som avses i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009).
På sidan 10, 38 §, 12)-punkten står:
12) svarar enligt 15 § 6 mom. i statistiklagen (361/2013)...
Bör vara:
12) svarar enligt 15 § 6 mom. i statistiklagen (280/2004)...
På sidan 10, 39 §, 2 mom. står:
Den grupp inom Stabs- och rättsenheten som svarar för de uppgifter som avses i 38 § 4–8 punk-terna ovan benämns
Skatteförvaltningens rättsenhet.
Bör vara:
Den grupp inom Stabs- och rättsenheten som svarar för de uppgifter som avses i 38 § 6–13 punkterna ovan benämns
Skatteförvaltningens rättsenhet.

Till Finlands författningssamling nr 687/2013
(Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg)
På sidan 7, sista raden i första stycket i avsnitt 1.10.5 står:
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities″2.
Bör vara:
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities″2tillämpas.
På sidan 12, tredje UN 1202 i benämning och beskrivning i Tabell A i 3.2.1 står:
DIESELBRÄNSLE eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT, eller ELDNINGSOLJA, TUNG eller
GASOLJA (flampunkt över 60ºC upp till och med 100ºC)
Bör vara:
DIESELBRÄNSLE eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT, eller ELDNINGSOLJA, TUNG eller
GASOLJA (flampunkt över 60ºC upp till och med 100ºC)
Anm.I ADR-överenskommelsen ingår inte eldningsolja, tung.
På sidan 20, bör tillägga följande lådor till ytterförpackningar, i P112(a) i avsnitt 4.1.4.1
stål (4A)
aluminium (4B)
annan metall (4N)
trä, ordinära (4C1)
trä med dammtäta väggar (4C2)
plywood (4D)
träfibermaterial (4F)
papp (4G)
cellplast (4H1)
På sidan 28, den tredje strecksatsen i underpunkt (1) i P804 i avsnitt 4.1.4.1 står:
- ytterförpackningar 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C, 4D, 4F, 4G eller 4H2;
Bör vara:
- ytterförpackningar 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, eller 4H2.
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Till Finlands författningssamling nr 688/2013
(Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg)
På sidan 6, sista raden i första stycket i avsnitt 1.10.5 står:
Protectionof Nuclear Material and Nuclear Facilities″ 2.
Bör vara:
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities″ 2 tillämpas.
På sidan 15, första stycket i särbestämmelsen 363 i avsnitt 3.3.1 står:
... i kolumn utrustning eller...
Bör vara:
... i kolumn (7a) i förteckningen över farligt gods i Tabell A i kapitel 3.2, i inneslutningar integrerade i utrustning eller...
På sidan 21, enkelförpackningar, Fat, Dunkar och Lador, stål och aluminium, i P002 i avsnitt 4.1.4.1 står:
Fat
stål, (1A1 tai 1A2d)
aluminium (1B1 tai 1B2d)
annan metall än stål eller aluminium (1N1 tai 1N2d)
plast (1H1 ja 1H2d)
papp (1G) e
plywood (1D) e
Dunkar
stål(3A1 tai 3A2d)
aluminium (3B1 tai 3B2 d)
plast (3H1 tai 3H2 d)
Lådor
stål (4A1) e
aluminium (4B2) e
––––––––––––––––––––––
Bör vara:
Fat
stål, (1A1 eller 1A2d)
aluminium (1B1 eller 1B2d)
annan metall än stål eller aluminium (1N1 eller 1N2d)
plast (1H1 eller 1H2d)
papp (1G) e
plywood (1D) e
Dunkar
stål (3A1 eller 3A2d)
aluminium (3B1 eller 3B2 d)
plast (3H1 eller 3H2 d)
Lådor
stål (4A) e
aluminium (4B) e
––––––––––––––––––––––
På sidan 24, bör upphäva texten’’avtagbar topp’’ från fat och dunkar i ytterförpackningar i P116 i avsnitt 4.1.4.1
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På sidan 25, underpunkt (11) i P200 i avsnitt 4.1.4.1 står:
P200

FÖRPACKNINGSINSTRUKTION

P200

––––––––––––––––––––––
(11) Bestämmelserna i denna förpackningsinstruktion räknas som uppfyllda vid tillämpning av nedanstående
standarder:
Tillämplig på
bestämmelse

Referens

Dokumentets titel

(7)

EN 1919:2000

Gasflaskor – Gasflaskor för kondenserade gaser (exklusive acetylen
och gasol) – Kontroll i samband med fyllning

(7)

EN 1920:2000

Gasflaskor – Gasflaskor för komprimerade gaser (exklusive
acetylen) – Kontroll i samband med fyllning

(7)

EN 12754:2001

Gasflaskor – Flaskor för löst acetylen – Kontroll vid fyllning

(7)

EN 13365:2002 +
A1:2005

Gasflaskor – Flaskpaket för komprimerade och kondenserade gaser
(exklusive acetylen) – Kontroll vid fyllning

(7)

EN 1439:2008 (utom
3.5 och bilaga G)

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara
svetsade och lödda gasflaskor av stål för gasol (LPG) – Kontroll
före, under och efter fyllning

(7)

EN 14794:2005

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara
aluminiumgasflaskor för gasol (LPG) – Kontroll före, under och
efter fyllning

(10) p

EN 1801:1998

Gasflaskor – Villkor för fyllning av enstaka acetylenflaskor
(inklusive en lista på godkända porösa material)

(10) p

EN 12755:2000

Gasflaskor – Villkor för fyllning av gasflaskpaket för acetylen

Bör vara:
P200

FÖRPACKNINGSINSTRUKTION

P200

––––––––––––––––––––––
(11) Bestämmelserna i denna förpackningsinstruktion räknas som uppfyllda vid tillämpning av
nedanstående standarder:
Tillämplig på
bestämmelse

Referens

Dokumentets titel

(7)

EN 1919:2000

Gasflaskor – Gasflaskor för kondenserade gaser (exklusive acetylen
och gasol) – Kontroll i samband med fyllning

(7)

EN 1920:2000

Gasflaskor – Gasflaskor för komprimerade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll i samband med fyllning

(7)

EN 13365:2002 +
A1:2005

Gasflaskor – Flaskpaket för komprimerade och kondenserade gaser
(exklusive acetylen) – Kontroll vid fyllning

(7)

EN 1439:2008
(utom 3.5 och
bilaga G)

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara
svetsade och lödda gasflaskor av stål för gasol (LPG) – Kontroll
före, under och efter fyllning

(7)

EN 14794:2005

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Återfyllningsbara
aluminiumgasflaskor för gasol (LPG) – Kontroll före, under och
efter fyllning

(10) p

EN 12755:2000

Gasflaskor – Villkor för fyllning av gasflaskpaket för acetylen

(10) p

EN ISO 11372:2011

Gasflaskor–Acetylenflaskor–Villkor och kontroll vid fyllning
(ISO 11372:2010)

På sidan 26, UN 1859 i tolfte raden, i Tabell 2, i P200 i avsnitt 4.1.4.1 står:
1859 KISELTETRAFLUORID,
KOMPRIMERAD

2TC

450

X

X

X

X

5

200
300

0,74
1,10

2TC

450

X

X

X

X

5

200
300

0,74
1,10

Bör vara:
1859 KISELTETRAFLUORID,
KOMPRIMERAD

a
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På sidan 30, den tredje strecksatsen i underpunkt (1), i P804 i avsnitt 4.1.4.1 står:
- 1A2-, 1B1, 1B2-, 1N1, 1N2-, 1H1, 1H2-, 1D-, 1G-, 4A-, 4B-, 4C1-, 4C2-, 4D-, 4F-, 4G- tai 4H2-ulkopakkauksiin;
Bör vara:
- ytterförpackningar 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2.
På sidan 30, femte raden
i underpunkt (2) i P804 i avsnitt 4.1.4.1 står:
1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2.
Bör vara:
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2.

Till Finlands författningssamling nr 695/2013
(Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2013, transportbidrag för mjölk för år 2012 och stöd för vissa
tjänster inom husdjursskötsel för år 2013)
På sidan 4, i bilaga 2, kapitel 2, i tabellen rad 20 står:
Överorneå
Bör vara:
Övertorneå

13,57
13,57

Till Finlands författningssamling nr 698/2013
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för avgifter till staten)
På sidan 1, i kraftträdelsebestämmelsen står:
Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

Till Finlands författningssamling nr 702/2013
(Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om yrkeshögskolor)
På sidan 3, sista raden står:
Bachelor of Construction Architect
Bör vara:
Bachelor of Construction Architecture

Till Finlands författningssamling nr 707/2013
(Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för
kondenserad naturgas)
På sidan 1, i förordningens namn står:
Statsrådets förordning allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas
Bör vara:
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas
På sidan 2, i numreringen av punkterna i 5 § 3 mom. står:
7) en bedömning av projektets energiekonomiska ...,
7) en bedömning av projektets effekter på sysselsättningen,
8) en utredning om stödets stimulanseffekt ....,
9) en utredning om övriga offentliga stöd ....
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Bör vara:
7) en bedömning av projektets energiekonomiska ...,
8) en bedömning av projektets effekter på sysselsättningen,
9) en utredning om stödets stimulanseffekt ....,
10) en utredning om övriga offentliga stöd ....

Till Finlands författningssamling nr 717/2013
(Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkraftverk)
På sidan 4, 10 §, rader 1-3 står:
Gränsvärdet för årsdosen för en individ i
befolkningen till följd av en antagen olycka
av klass 1 är 0,1 millisievert, till följd av en ...
Bör vara:
Gränsvärdet för årsdosen för en individ i
befolkningen till följd av en antagen olycka
av klass 1 är 1 millisievert, till följd av en ...

Till Finlands författningssamling nr 750/2013
(Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50
megawatt)
På sidan 5, i 14§, 1 mom. står:
Avfallshanteringen vid en energiproducerande
anläggning ska ordnas i enlighet med
avfallslagen (646/2012)...
Bör vara:
Avfallshanteringen vid en energiproducerande
anläggning ska ordnas i enlighet med
avfallslagen (646/2011)...
På sidan 9, Bilaga 1, Tabell 1. Tabellens mellanrubrik står:
Trä och andra fasta biobränslen4
Bör vara:
Trä och andra fasta biobränslen5
På sidan 9, i slutet av tabellens fotnot 4 står:
...utsläppsgränsvärdet 850 mg/m3(n).
Bör vara:
... utsläppsgränsvärdet 850 mg/m3n.

Till Finlands författningssamling nr 753/2013
(Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och
sammanträdesplatser)
På sidan 1, förordningens utfärdningsdatum står:
Utfärdad i Helsingfors den 22 oktober 2013
Bör vara:
Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober 2013
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Till Finlands författningssamling nr 755/2013
(Kärnenergiförordning)
På sidan 1, i ingressen står:
... ändras... 36 § 1 mom. 10 punkten, 37 § 1 och 3 moment, 39 §...
Bör vara:
... ändras... 36 § 1 mom. 10 punkten, 39 §...
På sidan 1, i ingressen står:
... ändras... 43 § 7 och 8 punkten...
Bör vara:
... ändras... i 43 § det inledande stycket samt 7 och 8 punkten...
På sidan 1, i ingressen står:
... ändras... 48 § 1 mom...
Bör vara:
... ändras... det inledande stycket i 48 § 1 mom....
På sidan 8, i bilaga A, punkt 2.2.1 står:
2.2.1. Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som
innehåller deuterium, i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger värdet 1:5 000 (produktnummer 0C003) och
vilka är avsedda att användas i kärnenergisyfte. (27.11.2008/732)
Bör vara:
2.2.1. Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som
innehåller deuterium, i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger värdet 1:5 000 (produktnummer 0C003) och
vilka är avsedda att användas i kärnenergisyfte.

Till Finlands författningssamling nr 763/2013
(Lag om ändring av upphovsrättslagen)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU (32011L0077); EUT L 265, 11.10.2011, s. 1

Till Finlands författningssamling nr 764/2013
(Lag om användning av föräldralösa verk)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs följande hänvisning:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU (32012L0028); EUT L 299, 27.10.2012, s. 5

Till Finlands författningssamling nr 803/2013
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning
som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring)
På sidan 1, 3 § står:
Dödligheten beräknas på basis av tioårskohorter i enlighet med kalenderåret 2010. Den dödlighetsmodell som ska
användas vid beräkningen anges i bilagan till denna förordning.
Bör vara:
Dödligheten beräknas på basis av tioårskohorter i enlighet med kalenderåret 2013. Den dödlighetsmodell som ska
användas vid beräkningen anges i bilagan till denna förordning.
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Till Finlands författningssamling nr 825/2013
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården)
På sidan 1, 3 §, 5 mom. på raden 3 står:
... högst 14,80 euro...
Bör vara:
... högst 14,70 euro...
På sidan 2, 9 §, 1 mom. på raderna 5-6 står:
...högst 10,20 euro...
Bör vara:
...högst 10,10 euro...
På sidan 2, i 9 § 1 mom. rad 5 står:
...högst 10,10 euro
(texten har tidigare korrigerats felaktigt)
Bör vara:
...högst 10,20 euro
På sidan 3, 14 §, på raden 1 står:
... i 29 § 1 mom. ...
Bör vara:
... i 29 § 2 mom. ...
På sidan 3, 26 a § 3 mom. på raden 2 står:
...högst 16,20 euro...
Bör vara:
...högst 16,10 euro...

Till Finlands författningssamling nr 839/2013
(Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2014)
På sidan 25, i 3 § första moment står:
... 3 § 2 mom. ...
Bör vara:
... 3 § 3 mom. ...

Till Finlands författningssamling nr 840/2013
(FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2014)
I förteckningen kommunens inkomstskattesats står:
Sotkamo 21,00
Bör vara:
Sotkamo 21,25

Till Finlands författningssamling nr 855/2013
(Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2014)
På sidan 2, i 9 § 2 mom. 2 punkten, står:
2) det har ett uppvärmningssystem och ett ventilations- eller kylsystem,
Bör vara:
2) det har ett uppvärmningssystem och ett ventilations- eller kylsystem, och
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På sidan 4, i 17 § 2 mom. 2 punkten, står:
2) produkterna ska beredas för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare,
Bör vara:
2) produkterna ska beredas för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare, och

Till Finlands författningssamling nr 941/2013
(Lag om ändring av körkortslagen)
På sidan 2, 42 a § 2 mom. rad 3 står:
... Tillståndet löper när undervisningen har getts.
Bör vara:
...Tillståndet löper ut när undervisningen har getts.

Till Finlands författningssamling nr 946/2013
(Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och
bildband och andra inspelningsmedier år 2014)
Författningens rubrik står:
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av inspelade ljud- och
bildband och andra inspelningsmedier år 2014
Bör vara:
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och
bildband och andra inspelningsmedier år 2014

Till Finlands författningssamling nr 989/2013
(Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen)
På sidan 1, i fotnoten som förarbetena står:
RP 84/2013
AjUB 6/2013
RSv 137/2013
Bör vara:
RP 84/2013
MiUB 6/2013
RSv 137/2013

Till Finlands författningssamling nr 999/2013
(Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot
rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter)
På sidan 5, Bilaga 3, rader 17-23 står:
Saltvik

Saltviks radarmast
(kartbilaga, karta 117 och 118)

Vasa

Vasklots underhållsbas
(kartbilaga, karta 119 och 120)

Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants
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lägerområdet vid Hiienvaara skjutområde
(kartbilaga, karta 121 och 122)

Bör vara:
Saltvik
Norra Karelens gränsbevakningssektion Ilomants

Saltviks radarmast
(kartbilaga, karta 117 och 118)
lägerområdet vid Hiienvaara skjutområde
(kartbilaga, karta 121 och 122)

Till Finlands författningssamling nr 1009/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur)
På sidan 6, 16 § står:
Sådana nya vattenbruksdjur och könsceller som tas till en djurhållningsplats efter att de åtgärder som krävs för att utrota
sjukdomen har genomförts ska undersökas på ett sätt som med beaktande av sjukdom och produktionsform är tillräckligt
för att säkerställa att infektionen är borta.
Bör vara:
Det ska genom ett beslut enligt 26 § i lagen om djursjukdomar bestämmas att sådana nya vattenbruksdjur och könsceller
som tas till en djurhållningsplats efter att de åtgärder som krävs för att utrota sjukdomen har genomförts ska undersökas
på ett sätt som med beaktande av sjukdom och produktionsform är tillräckligt för att säkerställa att infektionen är borta.

Till Finlands författningssamling nr 1024/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid
förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer)
På sidan 1, till fotnoten tilläggs:
Rådets direktiv 90/425/EEG (31990L0425); EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29
Kommissionens beslut 94/338/EY (31994D0338); EGT nr L 151, 17.6.1994, s. 36
Kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 (32010R0388); EGT nr L 114, 7.5.2010, s. 3

Till Finlands författningssamling nr1027/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på embryon och äggceller från nötkreatur för att
bekämpa djursjukdomar
På sidan 6, i bilagan I, punkt 2.11.8 står:
2.11.8. mikromanipulationer som utförts på embryot (uppgifter om åtgärdar där penetrering
av zona pellucida
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Bör vara:
2.11.8. mikromanipulationer som utförts på embryot (uppgifter om åtgärder där penetrering av zona pellucida har gjorts).
På sidor 1 och 2, 3 § 1 mom. står:
I denna förordning avses med
1) ett parti embryon ett antal embryon som
samlats vid ett enda ingrepp från ett enda
donatordjur,
2) sperma obehandlad, behandlad eller utspädd
sädesvätska från tjurar,
3) djurhållningsplats där insamlingen görs
en djurhållningsplats där embryon eller äggceller
samlas,
4) embryosamlingsgrupp en grupp som
samlar embryon från nötkreatur med in vivometoden
samt behandlar, förvarar och förflyttar
embryona,
5) embryoproduktionsgrupp en grupp som
samlar embryon från nötkreatur med in vitrometoden
samt behandlar, förvarar och förflyttar
embryona,
6) ansvarig embryosamlingsveterinär en
veterinär som är anställd av en verksamhetsutövare
och som svarar för att denna förordning
iakttas i en embryosamlingsgrupp och
embryoproduktionsgrupp,
7) embryosamlingsveterinär en annan veterinär
än ansvarig embryosamlingsveterinär
som är anställd av en verksamhetsutövare
och som utför veterinäruppgifter enligt denna
förordning i en embryosamlingsgrupp och
embryoproduktionsgrupp.
Bör vara:
I denna förordning avses med
1) ett parti embryon ett antal embryon som
samlats vid ett enda ingrepp från ett enda
donatordjur,
2) sperma obehandlad, behandlad eller utspädd
sädesvätska från tjurar,
3) djurhållningsplats där insamlingen görs
en djurhållningsplats där embryon eller äggceller
samlas,
4) embryosamlingsgrupp en grupp som
samlar embryon från nötkreatur med in vivometoden
samt behandlar, förvarar och förflyttar
embryona,
5) embryoproduktionsgrupp en grupp som
samlar embryon från nötkreatur med in vitrometoden
samt behandlar, förvarar och förflyttar
embryona,
6) ansvarig embryosamlingsveterinär en
veterinär som är anställd av en verksamhetsutövare
och som svarar för att denna förordning
iakttas i en embryosamlingsgrupp och
embryoproduktionsgrupp,
7) embryosamlingsveterinär en annan veterinär
än ansvarig embryosamlingsveterinär
som är anställd av en verksamhetsutövare
och som utför veterinäruppgifter enligt denna
förordning i en embryosamlingsgrupp och
embryoproduktionsgrupp.

Till Finlands författningssamling nr 1029/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar)
På sidan 4, 16 § rad 2, står:
...av en galtstation finns i 52 § i lagen...
Bör vara:
...av en galtstation finns i 112 § i lagen...
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Till Finlands författningssamling nr 1031/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om får och getter samt embryon och könsceller av får
och getter som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer)
På sidan 4, 9 § 1 mom., rad 7 står:
...jord- och skogsbruksministeriets förordning / samt...
Bör vara:
...jord- och skogsbruksministeriets förordning 1024/2013 samt...

Till Finlands författningssamling nr 1032/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från får och getter för att
bekämpa djursjukdomar)
På sidan 1, 3 § 1 mom. punkt 3 står:
3) sperma obehandlad, behandlad eller utspädd
sädesvätska från får och getter,
Bör vara:
3) sperma obehandlad, behandlad eller utspädd
sädesvätska från får och getter,
På sidan 2, 6 § 3 mom. står:
I verksamheten vid en karantän ska kraven
i punkt 2 i bilaga II iakttas.
Bör vara:
I verksamheten vid en karantän ska kraven
i punkt 2 i bilaga I iakttas.

Till Finlands författningssamling nr 1034/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på könsceller och embryon från hästdjur för att
bekämpa djursjukdomar)
På sidan 4, 15 § 1 mom, rad 3 står:
....1.41.9 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG....
Bör vara:
...1.41.9 och i kapitel III punkt II i bilaga D till direktiv 92/65/EEG....
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Till Finlands författningssamling nr 1035/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid
förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen)
På sidan 2, 4 § 1 mom står:
I denna förordning avses med
1) hästdjur sådana hovdjur eller korsningar
av dessa som avses i artikel 2.2 c i
kommissionens förordning (EG) nr 504/2008
om tillämpning av rådets direktiv
90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder
för identifiering av hästdjur,
2) svin tamsvinsraser som hör till arten
Sus scrofa samt hägnade vildsvinsraser,
3) hov- och klövdjur andra hov- och klövdjur
än nötkreatur, svin, lamm (Ovis aries)
och getter (Cabra hircus) samt hästdjur,
4) idisslare andra idisslare än nötkreatur,
lamm och getter,
5) djur av svinsläktet andra svindjur
(Suina) än svin,
6) kameldjur djur som tillhör släktet Camelidae,
7) avgångsplats en djurhållningsplats eller
en uppsamlingscentral i en medlemsstat från
vilken ett djur transporteras till en annan
medlemsstat,
8) djurhållningsplats som utgör destination
en djurhållningsplats i en medlemsstat
till vilken ett djur som transporterats från en
annamedlemsstat anländer,
9) datasystemet Traces det integrerade veterinärdatasystem
som avses i kommissionens
beslut 2004/292/EG om idrifttagande av
systemet Traces och om ändring av beslut
92/486/EEG, och
10) tuberkulos nötkreaturstuberkulos och
tuberkulos hos hjortdjur.
Bör vara:
I denna förordning avses med
1) hästdjur sådana hovdjur eller korsningar
av dessa som avses i artikel 2.2 c i
kommissionens förordning (EG) nr 504/2008
om tillämpning av rådets direktiv
90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder
för identifiering av hästdjur,
2) svin tamsvinsraser som hör till arten
Sus scrofa samt hägnade vildsvinsraser,
3) hov- och klövdjur andra hov- och klövdjur
än nötkreatur, svin, lamm (Ovis aries)
och getter (Cabra hircus) samt hästdjur,
4) idisslare andra idisslare än nötkreatur,
lamm och getter,
5) djur av svinsläktet andra svindjur
(Suina) än svin,
6) kameldjur djur som tillhör släktet Camelidae,
7) avgångsplats en djurhållningsplats eller
en uppsamlingscentral i en medlemsstat från
vilken ett djur transporteras till en annan
medlemsstat,
8) djurhållningsplats som utgör destination
en djurhållningsplats i en medlemsstat
till vilken ett djur som transporterats från en
annamedlemsstat anländer,
9) datasystemetTraces det integrerade veterinärdatasystem
som avses i kommissionens
beslut 2004/292/EG om idrifttagande av
systemet Traces och om ändring av beslut
92/486/EEG, och
10) tuberkulos nötkreaturstuberkulos och
tuberkulos hos hjortdjur.
På sidan 5, 12 § rad 7 står:
...med Echinococcus multilocularis hos hundar.
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Bör vara:
...med Echinococcus multilocularis hos hundar.

Till Finlands författningssamling nr nr 1036/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav för fjäderfän och kläckägg av fjäderfän vid förflyttning
mellan medlemsstater i Europeiska unionen)
På sidan 1 i fotnoten står:
Rådets beslut 1995/410/EG (31995D0410), EUT nr L 243, s25
Bör vara:
Rådets beslut 1995/410/EG (31995D0410), EUT nr L 243, 11.10.1995, s. 25
På sidan 11 i bilagan I står:
2.2.12. Det ska föras bok över alla personer som besöker kläckeriet. Obehörigt besök.
2.2.13. Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra
Bör vara:
2.2.12. Det ska föras bok över alla personer som besöker kläckeriet. Obehörigt tillträde till kläckeriets lokaler ska
förhindras. Aktören ska utarbeta instruktioner för tillåtna besök.
2.2.13. Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra djurhållningsplatser för fjäderfän får inte ges tillträde
till kläckeriets djurstallar, om inte djurhållningsplatsens hälsostatus är minst lika bra som kläckeriets. Aktören kan dock
tillåta nödvändiga besök i djurstallarna.
På sidan 11 i bilagan I står:
2.2.2. I kläckeriet får endast hållas sådana kläckägg som kommer från en
2.2.3. Om kläckeriet har tagit emot kläckägg som inte har desinficerats, ska
Bör vara:
2.2.2. I kläckeriet får endast hållas sådana kläckägg som kommer från en fjäderfäinrättning som godkänts i enlighet med
denna förordning eller från en fjäderfäinrättning som godkänts i enlighet med rådets direktiv 2009/158/EG i en annan
medlemsstat eller som importerats i enlighet med gällande lagstiftning från en stat utanför Europeiska unionen.
2.2.3. Om kläckeriet har tagit emot kläckägg som inte har desinficerats, ska kläckäggen desinficeras mellan ankomsten till
kläckeriet och inledandet av inkuberingen eller innan de förflyttas till en annan medlemsstat eller till en stat utanför
Europeiska unionen.
På sidan 12 i bilagan I i tabellen 1 på sista raden i första kolumn står:
Mycoplasma gallisepticum ja Mycoplasma meleagridis
Bör vara:
Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis
På sidan 12 i bilagan I i tabellen 1 på tredje raden i första kolumn står:
Salmonella Pullorum ja Salmonella Gallinarum
Bör vara:
Salmonella Pullorum och Salmonella Gallinarum

Till Finlands författningssamling nr 1037/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner)
På sidan 8, 27 § 2 mom. punkt 2 står:
2) de åtgärder som avses i 24 § 1 mom. 4 punkten har vidtagits,
Bör vara:
2) de åtgärder som avses i 24 § 1 mom. 5 punkten har vidtagits,

197

Till Finlands författningssamling nr 1040/2013
(Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering
av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar)
På sidan 4, i bilaga står:
Utbildning för ämneslärare i huslig ekonomi
Utbildning för ämneslärare i handarbete
Utbildning för ämneslärare i musik

HU, ÖFU, ÅA
HU, ÖFU, ÅU, ÅA
UU

Bör vara:
Utbildning för ämneslärare i huslig ekonomi
Utbildning för ämneslärare i slöjd
Utbildning för ämneslärare i musik

HU, ÖFU, ÅA
HU, ÖFU, ÅU, ÅA
UU

På sidan 4, i slutet av förteckningen HUMANISTISKA UTBILDNINGSOMRÅDET står:
....
Utomeuropeiska språk
HU
Romani
HU
Samiska
UU
Teckenspråk
JU
Logopedi
HU, UU, TU, ÅU, ÅA
Bör vara:
....
Utomeuropeiska språk
Samiska
Teckenspråk
Logopedi

HU
UU
JU
HU, UU, TU, ÅU, ÅA

(dvs. raden Romani HU tas bort)

Till Finlands författningssamling nr 1104/2013
(Inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse)
På sidan 10, i bilaga 2, i punkten 10 står:
20240 Åbo
Bör vara:
20250 Åbo
På sidan 10, i bilaga 2, i punkten 5 står:
11313 Riihimäki
Bör vara:
11310 Riihimäki
På sidan 10, i bilaga 2, i punkten 6 står:
38911 Kylmäkoski
Bör vara:
37910 Akaa

Till Finlands författningssamling nr 1107/2013
(Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning)
På sidan 1, rad 4 i förordningens ingress står:
...60 § 2 mom. ...
Bör vara:
...60 § 3 mom. ...
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Till Finlands författningssamling nr 1192/2013
(Lag om administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar)
På sidan 1, 2 § rad 1-2, står:
Vid beviljande av ersättningar enligt 1 mom. som betalas...
Bör vara:
Vid beviljande av ersättningar enligt 1 § som betalas...

Till Finlands författningssamling nr 1218/2013
(Lag om ändring av utlänningslagen)
På sidan 7, 186 § 1 mom., står:
En arbetsgivare eller dennes företrädare
som
1) uppsåtligen eller av oaktsamhet i sin
tjänst håller en utlänning som inte har rätt att
utföra förvärvsarbete,
2) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
lämnar en myndighet oriktig eller vilseledande
information om en utlännings villkor i
arbetet eller arbetsuppgifter och om de krav
som dessa ställer, eller
3) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
försummar sin skyldighet enligt 86 a § 2
mom.,
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs på något annat ställe i lag, för
utlänningsförseelse av arbetsgivare dömas till
böter.
Bör vara:
En arbetsgivare eller dennes företrädare
som
1) uppsåtligen eller av oaktsamhet i sin
tjänst håller en utlänning som inte har rätt att
utföra förvärvsarbete,
2) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
lämnar en myndighet oriktig eller vilseledande
information om en utlännings villkor i
arbetet eller arbetsuppgifter och om de krav
som dessa ställer, eller
3) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
försummar sin skyldighet enligt 86 a § 2
mom.,
ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs på något annat ställe i lag, för
utlänningsförseelse av arbetsgivaredömas till
böter.

Till Finlands författningssamling nr 1277/2013
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av
arbetslöshetsförmån)
På sidan 1, i förordningens ingress, punkt ändras, rad 1 står:
... 5 § 1 mom. 3-5, ...
Bör vara:
... 5 § 1 mom. 3, 5, ...
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Till Finlands författningssamling nr 1287/2013
(Lag om elev- och studerandevård)
På sidan 4,i 13 §, 5 mom. står:
Yrkesutbildningsanordnare med verksamhet i flera kommuner ska dessutom ta med uppgifterna enligt 12 § 13 punkten i
utbildningsanordnarens elevhälsoplan. På utbildningsanordnarens elevhälsoplan tillämpas vad som i denna paragraf
föreskrivs om översyn och egenkontroll av läroanstaltens elevhälsoplan.
Den 5 mom. tas bort.

Till Finlands författningssamling nr 1311/2013
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fastighetsbildning)
På sidan 1, i ingressens ändras-punkt står:
... rubriken för 43 § och 43 §,...
... rubriken för 79 § och 79 §,...
Bör vara:
... 43 §,
... 79 §,

Till Finlands författningssamling nr 1315/2013
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare)
På sidan 1, 2 § 3 mom. rad 1, står:
3) stöd av mindre betydelse stöd som avBör vara:
3) stöd av mindre betydelse stöd som avPå sidan 1, 4 § 1 mom. rad 13-15, står:
...sätt på stöd av mindre betydelse. Studiepenning får beviljas inom ramen för ovannämnda
maximibelopp.
Bör vara:
...sätt på stöd av mindre betydelse.
Studiepenning får beviljas inom
ramen för ovannämnda maximibelopp.

Till Finlands författningssamling nr 1325/2013
(Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriet förordning om Patent- och
registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer)
På sidan 1, i inledningssatsen står:
ändras i förordningen 2 § och 3 § samt den avgiftstabell som utgör bilaga till förordningen
som följer:
Bör vara:
ändras i arbets- och näringsministeriets förordning av den 20 december 2012 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (859/2012) 2 § och 3 § samt den avgiftstabell som utgör bilaga till förordningen som följer:
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 18 står:
förhandsgranskning av stadgar eller stadgeändring,
1—5 paragrafer.........120 ≠
Bör vara:
förhandsgranskning av stadgar eller stadgeändring,
1—5 paragrafer.........150 ≠
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På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 20 står:
förhandsgranskning av stadgar eller stadgeändring,
6 eller fler paragrafer...............400 ≠
Bör vara:
förhandsgranskning av stadgar eller stadgeändring,
6 eller fler paragrafer...............450 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 30 står:
grundanmälan eller anmälan om bildande
(förhandsgranskad).........30 ≠
Bör vara:
grundanmälan eller anmälan om bildande
(förhandsgranskad).........40 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 32 står:
anmälan om ändring av stadgar eller samfundsordning
(icke förhandsgranskad).........100 ≠
Bör vara:
anmälan om ändring av stadgar eller samfundsordning
(icke förhandsgranskad).........130 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 34 står:
anmälan om ändring av stadgar eller samfundsordning
(förhandsgranskad)............30 ≠
Bör vara:
anmälan om ändring av stadgar eller samfundsordning
(förhandsgranskad)............40 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 38 står:
anmälan om ändring av lokalsamfundets eller
församlingens lokala stadgar..................100 ≠
Bör vara:
anmälan om ändring av lokalsamfundets eller
församlingens lokala stadgar..................130 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 43 står:
sammansättning av Centralhandelskammarens
eller handelskammares organ (2 § i handelskammarlagen).........20 ≠
Bör vara:
sammansättning av Centralhandelskammarens
eller handelskammares organ (2 § i handelskammarlagen).........30 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 52 står:
Tillstånd till undantag (35 § i föreningslagen).........70 ≠
Bör vara:
Tillstånd till undantag (35 § i föreningslagen).........100 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 60 står:
grundanmälan (förhandsgranskad)...........20 ≠
Bör vara:
grundanmälan (förhandsgranskad)...........30 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 62 står:
anmälan om ändring av stadgar (icke förhandsgranskad) .........75 ≠
Bör vara:
anmälan om ändring av stadgar (icke förhandsgranskad) .........85 ≠
På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 64 står:
anmälan om ändring av stadgar (förhandsgranskad) .........20 ≠
Bör vara:
anmälan om ändring av stadgar (förhandsgranskad) .........35 ≠
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På sidan 8, 14 §, avgiftstabells rad 69 står:
ändring av stadgar och anmälan av namntecknare
via förbundsfilen i fråga om förening som tillhör
ett förbund.........30
Bör vara:
ändring av stadgar och anmälan av namntecknare
via förbundsfilen i fråga om förening som tillhör
ett förbund.........35
På sidan 8, 14 §, rad 36 i avgiftstabell står:
anmälan om bildande av ett lokalsamfund eller
en församling.........100 ≠
Bör vara:
anmälan om bildande av ett lokalsamfund eller
en församling.........130 ≠

Till Finlands författningssamling nr 3/2014
(Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda
prestationer 2014)
På sidan 10, i avgiftstabellen under B1 Prestationer i anslutning till väghållning står:
Specialtransporttillstånd då minst ett av massavärdena i 20, 21 och 30b - 30e § i förordningen
om användning av fordon på väg (1257/1992) överskrids
Bör vara:
Specialtransporttillstånd då minst ett av massavärdena i 20, 21,23 och 30b - 30e § i förordningen
om användning av fordon på väg (1257/1992) överskrids
På sidan 13, i avgiftstabellen under C Andra prestationer står:
Avgift för godkännande av fiskeriguide 110
Texten tas bort

Till Finlands författningssamling nr 13/2014
(Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014)
På sidan 10, Bilaga 1, mellanrubriken Område B, rad 16-25 står:
dasjoki, Pargas1), Punkalaidun, Pyhäranta,
Pyttis13), Påmark, Pälkäne, Raumo, Riihimäki, Saltvik, Sastamala, Sottunga, Sund,
Sysmä, Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastehus, Tavastkyro, Tövsala, Ulvsby, Urjala, Valkeakoski, Vehmaa, Vesilahti, Villmanstrand, Virolahti, Vårdö, Ylöjärvi12) och
Ypäjä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Ingå,
Kimitoön, Masku, Nådendal, Sagu, Salo, S:t
Karins och Åbo.
Bör vara:
dasjoki, Punkalaidun, Pyhäranta, Pyttis13),
Påmark, Pälkäne, Raumo, Riihimäki, Saltvik, Sastamala, Sottunga, Sund, Sysmä,
Säkylä, Tammela, Tammerfors, Tavastehus, Tavastkyro, Tövsala, Ulvsby, Urjala,
Valkeakoski, Vehmaa, Vesilahti, Villmanstrand, Virolahti, Vårdö, Ylöjärvi12) och
Ypäjä samt skärgårdsdelarna av Borgå, Ingå,
Kimitoön, Masku, Nådendal, Pargas, Sagu,
Salo, S:t Karins och Åbo.
På sidan 10, Bilaga 1, mellanrubriken Skärgårdsområden, Yttre skärgården, rad 7 står:
Nådendal, Pargas1), Raseborg, Sagu, Salo, S:t
Bör vara:
Nådendal, Pargas, Raseborg, Sagu, Salo, S:t
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Till Finlands författningssamling nr 14/2014
(Statsrådets förordning om nordligt stöd 2014)
På sidan 4, 3 kap. 10 § 5 mom. står:
Produktionsstöd för mjölk kan under den
produktionsperiod som inleds den 1 april
2013 beviljas för högst följande antal liter per
sökande:
Bör vara:
Produktionsstöd för mjölk kan under den
produktionsperiod som inleds den 1 april
2014 beviljas för högst följande antal liter per
sökande:
På sidan 12, Bilaga 1, mellanrubriken Område C3, P2 står:
Hyrynsalmi, Ii, Karlö, Kemi, Keminmaa,
Kuhmo, Simo, Tervola, Torneå och Yli-Ii.
Bör vara:
Hyrynsalmi, Ii, Karlö, Kemi, Keminmaa,
Kuhmo, Simo, Tervola och Torneå.

Till Finlands författningssamling nr 60/2014
(Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns)
På sidan 1, 6 § 2 punkten på raderna 6-7 står:
... – en brytningspunkt, vars koordinater är: bredd 60°29.343’, längd 27°45.987’ ...
Bör vara:
... – en brytningspunkt, vars koordinater är: bredd 60°29.7088’, längd 27°45.8118’ ...
På sidan 1, förordningens rubrik står:
Statsrådets förordning om ändring av statsrådet förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns
Bör vara:
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns

Till Finlands författningssamling nr 69/2014
(Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för
proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014)
På sidan 5, 17 § 2 mom., står:
Om jordbrukaren har deltagit i den fem dagar långa utbildning som avses i 1 mom. 3 punkten...
Bör vara:
Om jordbrukaren har deltagit i den fem dagar långa utbildning som avses i 1 mom. 2 punkten...

Till Finlands författningssamling nr 111/2014
(Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en
konsument om ett kreditavtal)
På sidan 1, datum för utfärdande och underskriftningsdatum står:
Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014
Helsingfors den 6 mars 2014
Bör vara:
Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2014
Helsingfors den 6 februari 2014
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Till Finlands författningssamling nr 122/2014
(Statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information)
På sidan 3, 8 §, punkter 11) och 12) står:
11) eventuell orsak till att konfrontationen avbrutits, 12) eventuella andra omständigheter som inverkat på konfrontationsförfarandet.
Bör vara:
11) eventuell orsak till att konfrontationen avbrutits,
12) eventuella andra omständigheter som inverkat på konfrontationsförfarandet.
På sidan 8, 12 §, punkter 7) och 8) står:
7) en bedömning av operationens betydelse enligt den person som beslutat om bevisprovokationen, 8) huruvida den
underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1-5 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 58 § 1-4 och 6 mom. i polislagen har
lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.
Bör vara:
7) en bedömning av operationens betydelse enligt den person som beslutat om bevisprovokationen,
8) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1-5 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 58 § 1-4 och 6 mom. i
polislagen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

Till Finlands författningssamling nr 156/2014
(FördrS 21/2014)
(Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Zambia om främjande och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området
för lagstiftningen)
På sidan 1, 1 §, på den första raden står:
...den 2 september 2005...
Bör vara:
...den 7 september 2005...

Till Finlands författningssamling nr 158/2014
(Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen)
På sidan 17, i bilaga 9, under rubriken Representation i hemmet, 4 personer, med avseende på beskickningen i Belgrad står:
2250
Bör vara:
2200
På sidan 19, i bilaga 9, under rubriken VAL med avseende på Londonbeskickningen står:
GPB
Bör vara:
GBP

Till Finlands författningssamling 208/2014
(Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder)
På sidan 4, 7 § 2 mom. står:
Genom denna förordning upphävs 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007), 4 kap. 5 § i
försäkringsbolagslagen samt statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar
i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar (231/2009), jämte ändringar, som utfärdats med stöd av 11 § i lagen om tillsyn över
finans- och försäkringskonglomerat.
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Bör vara:
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av
ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar (231/2009), jämte ändringar, som utfärdats med stöd av 42 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007), 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) samt 11 § i lagen
om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004).

Till Finlands författningssamling nr 214/2014
(Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Egentliga Finland)
På sidan 1, 2 §, 2) -punkten står:
Stormossens naturskyddsområde i Kimito, vars areal är cirka 105,0 hektar...
Bör vara:
Stormossens naturskyddsområde i Kimito, vars areal är cirka 105,7 hektar...
På sidan 2, 2 §, 29) -punkten står:
Hyyppärä naturskyddsområde, vars areal är cirka 449,3 hektar (bilaga 30)...
Bör vara:
Hyyppärä naturskyddsområde, vars areal är cirka 449,3 hektar (bilaga 29)...

Till Finlands författningssamling nr 225/2014
(Statsrådets förordning om ändring av aerosolförordningen)
På sidan 2, i bilagan punkt 2.2 a) i) faroangivelsen H229: står:
’’Tryckförpackning. Kan sprängas vid uppvärmning.’’
Bör vara:
’’Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.’’

Till Finlands författningssamling nr 250/2014
(Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården)
På sidan 4, i 19 § 1 mom., 1)-punkten står:
...enligt 27 § 1 mom. 14 punkten...
Bör vara:
...enligt 27 § 1 mom. 1 - 4 punkten...

Till Finlands författningssamling nr 294/2014
(Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen)
På sidan 3, 13 §, rad 6-7 står:
... genom tilläggsansökan som avses i 4 §.
Bör vara:
... genom tilläggsansökan som avses i 3 §.
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Till Finlands författningssamling nr 350/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga nötkreatur samt deras könsceller och
embryon)
På sidan 1, i ingressen står:
...och 7 § 2 mom....
Bör vara:
...och 7 § 3 mom....

Till Finlands författningssamling nr 351/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga får och getter samt deras könsceller
och embryon)
På sidan 1, i ingressen står:
...och 7 § 2 mom....
Bör vara:
...och 7 § 3 mom....

Till Finlands författningssamling nr 352/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga svin och hybridsvin samt deras
könsceller och embryon)
På sidan 1, i ingressen står:
...och 7 § 2 mom....
Bör vara:
...och 7 § 3 mom....

Till Finlands författningssamling nr 353/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för registrerade hästdjur samt deras könsceller och
embryon)
På sidan 1, i ingressen står:
...och 7 § 2 mom....
Bör vara:
...och 7 § 3 mom....

Till Finlands författningssamling nr 357/2014
(Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt)
På sidan 4, 14 § 3 mom. står:
I andra projekt kan stödet överstiga det högsta beloppet enligt 1 mom., om det finns särskilda skäl till det. I investeringsprojekt och i sådana investeringar enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen som ingår i ett investeringsprojekt utgör
stödet högst 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader.
Bör vara:
I andra projekt kan stödet överstiga det högsta beloppet enligt 1 mom., om det finns särskilda skäl till det.
I investeringsprojekt och i sådana investeringar enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen som ingår i ett
investeringsprojekt utgör stödet högst 70 procent av projektets godtagbara totalkostnader.
(två olika moment; 3. och 4.)
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Till Finlands författningssamling nr 442/2014
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om
kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten)
På sidan 10, i bilagans 1 tabell 3 står:
Ammonimumkväve (NH4+-N)
Bör vara:
Ammoniumkväve (NH4+-N)

0,50

mg/l

0,40

mg/l

Till Finlands författningssamling nr 443/2014
(Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen)
På sidan 2, 4 a § 2 mom. rad 10 står:
...1;2.3.2.
Bör vara:
...1;2.3.4.

Till Finlands författningssamling nr 444/2014
(Statsrådets förordning om specialutbildning för personer som beviljar TFÄ-godkännanden och utför TFÄbesiktningar av fordon)
På sidan 1, 2 § står:
I denna förordning avses med
1) närundervisning undervisning som ges i
ett klassrum så att läraren och eleven är närvarande,
2) distansundervisning undervisning med
handledning eller instruktioner som under en
utbildningsperiod ordnas interaktivt och verifierbart
på annat sätt än i ett klassrum,
3) lektion ett undervisningsavsnitt som är
45 minuter långt.
Bör vara:
I denna förordning avses med
1) närundervisning undervisning som ges i
ett klassrum så att läraren och eleven är närvarande,
2) distansundervisning undervisning med
handledning eller instruktioner som under en
utbildningsperiod ordnas interaktivt och verifierbart
på annat sätt än i ett klassrum,
3) lektion ett undervisningsavsnitt som är
45 minuter långt.

Till Finlands författningssamling nr 469/2014
(Statsrådets förordning om stöd per djur som betalas för renskötselåret 2014/2015)
På sidan 1, 1 § raden 8, står:
...renskötsellagen (848/2001) avsedda rensköt-...
Bör vara:
...renskötsellagen (848/1990) avsedda rensköt-...

Till Finlands författningssamling nr 470/2014
(Statsrådet förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken)
På sidan 2, 6 § 1 mom. 3b) punkten, rad 1 står:
28,00 euro
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Bör vara:
28,55 euro

Till Finlands författningssamling nr 471/2014
(Statsrådets förordning om mätinstrument)
På sidan 1: står:
Utfärdad i Helsingfors den 1 juni 2014
Bör vara:
Utfärdad i Helsingfors den 18 juni 2014

Till Finlands författningssamling nr 475/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och
getstallar som understöds)
På sidan 5, i bilagans tabell 1, rubriken står:
Tabell 1. Minimikrav på golvareal per djur i en gruppbox i en gruppbox eller fålla i ett fårstall exklusive foderhäck
Bör vara:
Tabell 1. Minimikrav på golvareal per djur i en gruppbox eller fålla i ett fårstall exklusive foderhäck

Till Finlands författningssamling nr 517/2014
(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om
en användningsplan for radiofrekvenser)
På sidan 9 står:
Frekvenshelhet 3
107,0 Kittilä
Bör vara:
Frekvensen i fråga tas bort från frekvenshelheten
På sidan 13 står:
Frekvenshelhet 8
105,5 S:t Michel
Bör vara:
Frekvensen i fråga tas bort från frekvenshelheten

Till Finlands författningssamling nr 600/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret
2014—2015)
På sidan 1, 1 § rad 1, står:
... 9 a § ...
Bör vara:
... 5 § ...
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Till Finlands författningssamling nr 659/2014
(Lag om ändring av lagen om alterneringsledighet)
På sidan 2, i slutet av 8 § står:
... eller förlängs på det sätt som avses i 7 7 § 1 och 2 mom.
Bör vara:
... eller förlängs på det sätt som avses i 7 § 1 och 2 mom.

Till Finlands författningssamling nr 711/2014
(Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning
om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder)
På sidan 1,fotnoten står:
Europarlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG (32006L0007); EUT L 64, s. 37
Bör vara:
Europarlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG (32006L0007); EUT L 64, 4.3.2006, s. 37

Till Finlands författningssamling nr 713/2014
(Statsrådets förordning om miljöskydd)
På sidan 1tilläggas fotnoten:
Rådets direktiv 91/271/EEG (31991L0271); EGT L 135, 30.5.1991, s. 40
Rådets direktiv 91/676/EEG (31991L0676); EGT L 375, 31.12.1991, s. 1
Rådets direktiv 96/59/EG (31996L0059); EGT L 243, 24.9.1996, s. 31
Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1
Rådets direktiv 1999/32/EG (31999L0032); EGT L 121, 11.5.1999, s. 13
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT L 269, 21.10.2000. s. 34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (32006L0021); EUT L 102, 11.4.2006, s. 15
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG (32006L0118); EUT L 372, 27.12.2006, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG (32008L0105); EUT L 348, 24.12.2008, s. 84
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG (32009L0031); EUT L 140, 5.6.2009, s. 114
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (32012L0019); EUT L 197, 24.7.2012, s. 38
Kommissionens beslut 97/129/EG (31997D0129); EGT L 50, 20.2.1997, s. 28

Till Finlands författningssamling nr 807/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om
bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur)
På sidan 1, till 9 § tilläggas rubrik:
9§
Krav som gäller frisläppning i naturen av vattenbruksdjur

Till Finlands författningssamling nr 835/2014
(Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen)
På sidan 1, i ingressen på raderna 1-2, står:
... 4 b § 2 mom. ...
Bör vara:
... 4 a § 2 mom. ...
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Till Finlands författningssamling nr 853/2014
(Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell
järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland)
På sidan 1, som paragrafnummer står:
4§
Bör vara:
3§

Till Finlands författningssamling nr 930/2014
(Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt)
På sidan 3, 5 §, vid EFR60 KUIVASSALMI i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 4, 5 §, vid EFR62 JUKAJÄRVI (LOHIKOSKI) i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 4, 5 §, vid EFR65 MJÖLÖ i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 361
Bör vara:
FL 370
På sidan 4, 5 §, vid EFR66 MJÖLÖ i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 361
Bör vara:
FL 370
På sidan 4, 5 §, vid EFR67 MJÖLÖ i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 361
Bör vara:
FL 370
På sidan 4, 5 §, vid EFR69 HIUKKAVAARA i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 4, 5 §, vid EFR71 HIIENVAARA (KOITERE) i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 5, 5 §, vid EFR73A POHJANKANGAS i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 95/SFC
Bör vara:
FL 100
På sidan 5, 5 §, vid EFR73B POHJANKANGAS i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 95/3500 FT MSL
Bör vara:
FL 100/3500 FT MSL
På sidan 5, 5 §, vid EFR73C POHJANKANGAS i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 95/3500 FT MSL
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Bör vara:
FL 100/3500 FT MSL
På sidan 5, 5 §, vid EFR77 OBBNÄS i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 361
Bör vara:
FL 370
På sidan 5, 5 §, vid EFR83 SYNDALEN i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 6, 5 §, vid EFR88 KORPO-GYLTÖ i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 79
Bör vara:
FL 80
På sidan 6, 5 §, vid EFR89 REILA i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 361
Bör vara:
FL 370
På sidan 6, 5 §, vid EFR94 HÄTILÄ i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 6, 5 §, vid EFR95 HÄLVÄLÄ i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 8, 5 §, vid EFR101 MJÖLÖ i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 361
Bör vara:
FL 370
På sidan 8, 5 §, vid EFR102 TORRA MJÖLÖ i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 361
Bör vara:
FL 370
På sidan 10, 5 §, vid EFR113 HUOVINRINNE i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 164
Bör vara:
FL 170
På sidan 10, 5 §, vid EFR114 KASSUNKURU i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 10, 5 §, vid EFR115 KYLÄJÄRVI i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 10, 5 §, vid EFR116 KYLÄJÄRVI i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
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På sidan 10, 5 §, vid EFR117 KERTTUVAARA i högra spalten (under Höjduppgifter) står:
FL 148
Bör vara:
FL 150
På sidan 11, 7 §, på första raden av koordinationsuppgifter står:
NDENDAL Cirkel med en radie på 1.0
Bör vara:
NÅDENDAL Cirkel med en radie på 1.0
Till bilagan på sidan 20, till början av följande definiering av område efter uppgifterna för området EFTSAJ09 tilläggs:
EFTSAJ10

Till Finlands författningssamling nr 1011/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter samt sammansatta produkter där
mjölkbaserade produkter ingår som importeras från länder utanför Europeiska unionen)
På sidan 1, 1 §, rad 4, står:
I denna förordning bestäms på vilka villkor mjölk, mjölkbaserade produkter och sammansatta produkter där mjölkbaserade produkter ingår som är avsedda som livsmedel får importeras till Finland från tredjeländer.
Bör vara:
I denna förordning bestäms på vilka villkor mjölk, mjölkbaserade produkter och sammansatta produkter där mjölkbaserade produkter ingår som är avsedda som livsmedel får importeras till Finland från länder utanför Europeiska
gemenskapen (tredjeländer).
På sidan 1, i fotnoten, rader 3-8 står:
komissionens beslut 2003/56/EG (32003D0056); EGT nr L 22, 25.1.2003, s. 38
komissionens förordning (EG) nr 206/2009 (32009R0206); EUT nr L 77, 24.3.2009, s. 1.
komissionens förordning (EU) nr 605/2010 (32010R0605); EUT nr L 175, 10.7.2010, s. 1
komissionens beslut 2011/163/EU (32011D0163); EUT nr L 70, 17.3.2012, s. 40
komissionens förordning (EU) nr 28/2012 (3201R0028); EUT nr L 12, 14.1.2012, s. 1
komissionenss genomförandeförordning (EU) nr 209/2014 (32014R0209); EUT nr L 66, 6.3.2014, s. 11
Bör vara:
kommissionens beslut 2003/56/EG (32003D0056); EGT nr L 22, 25.1.2003, s. 38
kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 (32009R0206); EUT nr L 77, 24.3.2009, s. 1.
kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 (32010R0605); EUT nr L 175, 10.7.2010, s. 1
kommissionens beslut 2011/163/EU (32011D0163); EUT nr L 70, 17.3.2012, s. 40
kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 (3201R0028); EUT nr L 12, 14.1.2012, s. 1
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 209/2014 (32014R0209); EUT nr L 66, 6.3.2014, s. 11

Till Finlands författningssamling nr 1015/2014
(Statsrådets förordning om måttenheter)
På sidan 2, tabell 1, spalten Förklaring, tredje raden, står:
1 b = 1 s -1
Bör vara:
1 Hz = 1 s -1
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Till Finlands författningssamling nr 1028/2014
(Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med
beskattningen för år 2015)
På sidan 5, 18 §, 1 mom., står:
Med nyanskaffningspris avses det allmänna rekommenderade pris för bilmodellen som importören eller, om sådan
saknas, partihandeln
uppgett och som gällde vid köpdagen för anskaffning av bilen som ny, minskat med 3 400 euro. Om dock det allmänna
rekommenderade
priset på ovan avsedda köpdag inte är känt för en bil som tagits i bruk första gången tidigast år 2015 eller om bilen tagits
i bruk första gången före 2015, avser nyanskaffningspriset det allmänna rekommenderade pris som importören eller, om
sådan saknas, partihandeln uppgett och som gällde för bilmodellen vid ingången av den månad då bilen togs i bruk,
minskat med 3 400 euro.
Bör vara:
Med grundvärde avses procentandelen som uträknats på basis av bilens nyanskaffningspris. Med nyanskaffningspris
avses det allmänna rekommenderade pris för bilmodellen som importören eller, om sådan saknas, partihandeln uppgett
och som gällde vid köpdagen för anskaffning av bilen som ny, minskat med 3 400 euro. Om dock det allmänna
rekommenderade priset på ovan avsedda köpdag inte är känt för en bil som tagits i bruk första gången tidigast år 2015 eller
om bilen tagits i bruk första gången före 2015, avser nyanskaffningspriset det allmänna rekommenderade pris som
importören eller, om sådan saknas, partihandeln uppgett och som gällde för bilmodellen vid ingången av den månad då
bilen togs i bruk, minskat med 3 400 euro. Av detta pris beräknar man den i 17 § nämnda procentuella andelen. Det
erhållna värdet avrundas nedåt till närmaste 10 euro.

Till Finlands författningssamling nr 1030/2014
(Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning)
På sidan 2, 5 § 6 punkten står:
6) uppgifterna för och resultatstyrningen av skatteförvaltningen och Tullen.
Bör vara:
6) uppgifterna för och resultatstyrningen av Skatteförvaltningen och Tullen.
På sidan 2, i 8 § 11 punkten står:
...Statskontorets medborgarrådgivnings- och Suomi.fi –tjänster...
Bör vara:
...Statskontorets Medborgarrådgivning och Suomi.fi –tjänster...
På sidan 3, rubriken för 15 § står:
Avdelningarnas och stabsorganens interna arbetsordningar
Bör vara:
Avdelningarnas och stabsorganens interna organisation och uppgiftsfördelning

Till Finlands författningssamling nr 1047/2014
(Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 151/2014
ShUB14/2014
RSv143/2014
Bör vara:
RP 223/2014
ShUB25/2014
RSv188/2014
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Till Finlands författningssamling nr 1048/2014
(Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 223/2014
ShUB25/2014
RSv188/2014
Bör vara:
RP 151/2014
ShUB14/2014
RSv143/2014

Till Finlands författningssamling nr 1049/2014
(Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 223/2014
ShUB25/2014
RSv188/2014
Bör vara:
RP 151/2014
ShUB14/2014
RSv143/2014

Till Finlands författningssamling nr 1050/2014
(Lag om ändring av en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa)
På sidan 1, i fotnoten står:
RP 223/2014
ShUB25/2014
RSv188/2014
Bör vara:
RP 151/2014
ShUB14/2014
RSv143/2014
På sidan 1, i ikraftträdandebestämmelsen står:
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 2 kap. 7 § 1 mom. 7 punkt, 5 kap. 6 §
och 7 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2015. Lagens ...
Bör vara:
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 2 kap. 7 § 1 mom. 7 punkt, 5 kap. 6 §
och 7 § 1 mom. samt 6 kap. 5 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2015. Lagens ...

Till Finlands författningssamling nr 1148/2014
(Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå)
På sidan 1, 3 § står:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 oktober 2017.
Bör vara:
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 oktober 2016.
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Till Finlands författningssamling nr 1160/2014
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jägarexamen)
På sidan 1, 3 §, 1 mom., rad 3, står:
...högst 6 frågor...
Bör vara:
...högst 8 frågor...

Till Finlands författningssamling nr 1193/2014
(Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter)
På sidan 1 står:
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Bör vara:
Denna lag trädet i kraft den 1 januari 2015.

Till Finlands författningssamling nr 1250/2014
(Statsrådets förordning om begräsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling)
På sidan 6, 11 § 4 mom. rad 4, står:
... sprids vara högst 30 kg/ha.
Bör vara:
... sprids vara högst 35 kg/ha.
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På sidan 8, Bilaga 1, Tabell 1, står:
DJUR

FLYTGÖD
SEL

STRÖGÖDSEL
GÖDSEL FRÅN
STRÖBÄDD

TORRGÖDS
EL

URIN

Mjölkko (8500 kg) 1
Kviga
Diko
Köttboskap, Tjur
Kokalv 6–12 mån.
Kokalv 6 mån.
Tjurkalv 6–12 mån.
Tjurkalv 6 mån.

25,5
8,5
19,0
12,1
7,2
3,6
9,5
4,7

35,8
16,7
25,5
16,1
12,1
7,6
15,1
8,9

19,8
8,2
21,1
12,6
7,6
3,9
10,0
5,0

8,7
2,9
1,9
1,7
1,7
1,1
2,1
1,3

Gödsvin 2,3
Sugga och grisar 4
Sugga och grisar i
satellitsvinstall 5
Sinsugga
Avvand gris 6
Galt (fullvuxen)

2,4
9,3
12,7

3,8
13,4
19,4

1,3
2,8
4,4

1,6
6,8
10,4

3,9
1,2
4,9

6,1
2,0
7,6

2,0
0,7
2,2

2,7
0,8
3,5

Broiler 2
Värphöna, Broilerhona
Kalkon 2
Anka, Gås 2
And 2

-

*
*
*
*
*

-

-

Får och lamm
Getter och killingar
Lamm och killingar 3–9 mån. 7
Lamm och killingar 6–9 mån. 7
Häst 150 cm
Ponny 120–150 cm
Liten ponny 120 cm
Mink, Iller
Räv, Sjubb

-

1,6
1,6
1,6
0,7
*
*
*
*
*

-

-
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Bör vara:
DJUR

FLYTGÖD
SEL

STRÖGÖDSEL
GÖDSEL FRÅN
STRÖBÄDD

TORRGÖDS
EL

URIN

Mjölkko (8500 kg) 1
Kviga
Diko
Köttboskap, Tjur
Kokalv 6–12 mån.
Kokalv 6 mån.
Tjurkalv 6–12 mån.
Tjurkalv 6 mån.

25,5
8,5
19,0
12,1
7,2
3,6
9,5
4,7

28,6
13,4
20,4
12,9
9,7
6,1
12,1
7,1

15,8
6,6
16,9
10,1
6,1
3,1
8,0
4,0

8,7
2,9
1,9
1,7
1,7
1,1
2,1
1,3

Gödsvin 2,3
Sugga och grisar 4
Sugga och grisar i
satellitsvinstall 5
Sinsugga
Avvand gris 6
Galt (fullvuxen)

2,4
9,3
12,7

3,0
10,7
15,5

1,0
2,2
3,5

1,6
6,8
10,4

3,9
1,2
4,9

4,9
1,6
6,1

1,6
0,6
1,8

2,7
0,8
3,5

Broiler 2
Värphöna, Broilerhona
Kalkon 2
Anka, Gås 2
And 2

-

0,015
0,04
0,06
0,04
0,025

-

-

Får och lamm
Getter och killingar
Lamm och killingar 3–9 mån. 7
Lamm och killingar 6–9 mån. 7
Häst 150 cm
Ponny 120–150 cm
Liten ponny 120 cm
Mink, Iller
Räv, Sjubb

-

1,3
1,3
1,3
0,6
17,0
12,0
8,0
0,25
0,5

-

-

Till Finlands författningssamling nr 1397/2014
(Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och
förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2015)
På sidan 12, Avgiftstabell, i stycken B 1 Prestationer i anslutning till väghållning, står:
Tillfälliga skylttillstånd
150
Bör vara:
Tillfälliga skylttillstånd

Edita Prima Ab. Helsingfors 2015.
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