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Statsrådets förordning

Nr 6

om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i
televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession

Given i Helsingfors den 5 januari 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om användningsplan för

frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende
av koncession (1159/2002) 4 § 2 och 3 mom., 7 § 2 mom. samt punkterna 2.2 och 2.3 i bilagan,
av dem 7 § 2 mom. och punkt 2.3 i bilagan sådana de lyder i förordning 434/2004, samt punkt
2.2 i bilagan sådan den lyder i förordning 1111/2003, samt

fogas till förordningen en ny 7 b § som följer:

4 §

Analoga radionät

— — — — — — — — — — — — —
Fyra riksomfattande radionät har reserve-

rats för skötsel av Rundradion Ab:s allmän-
nyttiga verksamhet. Bestämmelser om de
radiofrekvenser som är avsedda att användas
i radionät för Rundradion Ab:s allmännyttiga
verksamhet samt de största tillåtna sändaref-
fekterna hos radiosändare som används i
Rundradion Ab:s riksomfattande och regio-
nala radionät finns i punkt 2.1 i bilagan.

I punkterna 2.2 och 2.3 i bilagan till
förordningen finns bestämmelser om andra
radiofrekvenser än de som är avsedda att
användas i de radionät som avses i 2 mom.,
samt om placeringen av radiosändare. Kom-
munikationsverket beslutar om den största
tillåtna sändareffekten hos radiosändare och

om antennens avstånd från jordytan i enlighet
med de villkor för radiotillstånd som Kom-
munikationsverket utfärdat med stöd av 8 § 1
mom. i lagen om radiofrekvenser och tele-
utrustning. Radiosändare kan även placeras i
en grannkommun till den kommun som
nämns i bilagan om inte annat föreskrivs i de
bestämmelser om koncession för utövande av
radioverksamhet som utfärdats med stöd av
lagen om televisions- och radioverksamhet
(744/1998).

7 §

Tredje generationens mobiltelenät

— — — — — — — — — — — — —
Det finns tre riksomfattande digitala

UMTS-mobiltelenät som fungerar i frekvens-
området 1900—1980 MHz och 2110—2170
MHz. För regionala digitala UMTS-mobilte-
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lenät finns ett gemensamt frekvensband på
2020—2025 MHz.
— — — — — — — — — — — — —

7 b §

Digitalt bredbandigt 450-mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas
för den riksomfattande digitala bredbandiga
450-mobiltelenätsverksamheten är 453,700—
456,925 MHz och 463,700—466,925 MHz.

Det finns ett (1) riksomfattande digitalt
bredbandigt 450-mobiltelenät.

Denna förordning träder i kraft den 1
februari 2006. De ändringar som gäller
punkterna 2.2 och 2.3 i bilagan träder dock
i kraft den 1 januari 2007.

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

Helsingfors den 5 januari 2006

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Kommunikationsråd Ismo Kosonen
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Bilaga 
ANVÄNDNINGSPLAN FÖR FREKVENSOMRÅDEN  
    
2.2 Analog radioverksamhet: riksomfattande koncessionsberoende användning
    
Frekvenshelhet 1  105,7 Anjalankoski 
  106,2 Esbo 
  106,0 Euraåminne 
  104,1 Haapavesi  
  106,3 Enare 
  103,8 Joutseno  
  105,8 Jyväskylä  
  103,9 S:t Karins / Åbo 
  107,6 Bötom (Pyhävuori) 
  107,7 Kerimäki  
  104,8 Kiiminki / Uleåborg 
  107,9 Kolari (Ylläs) 
  107,2 Kronoby 
  106,7 Kuopio  
  100,8 Kuusamo (Ruka) 
  104,4 Lahtis  
  106,5 Lappo 
  104,3 Lieksa (Koli) 
  106,3 S:t Michel 
  105,8 Pelkosenniemi  
   (Pyhätunturi) 
  105,1 Pihtipudas  
  105,5 Rovaniemi 
  105,7 Sotkamo (Vuokatti)  
  105,0 Taivalkoski 
  104,7 Tammerfors 
  107,5 Tervola  
    
Frekvenshelhet 2  99,1 Halikko 
  96,2 Hangö 
  104,6 Helsingfors 
  106,5 Tavastehus 
  103,1 Idensalmi 
  87,9 Liperi 
  94,2 Joutseno 
  101,6 Jyväskylä 
  94,4 Jämsä 
  102,8 Kajana 
  105,2 Keminmaa 
  99,1 Karleby 
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  93,0 Kuopio 
  105,0 Lahtis 
  103,6 Lappi tl 
  105,4 Lappo 
  100,5 S:t Michel 
  104,4 Vasa 
  101,2 Orivesi 
  101,4 Uleåborg 
  101,3 Pieksämäki 
  104,5 Björneborg 
  107,0 Brahestad 
  99,6 Hausjärvi 
  102,0 Rovaniemi 
  104,2 Nyslott 
  102,7 Anjalankoski 
  89,6 Tammerfors 
  98,7 Åbo 
  88,3 Ylivieska 
  106,9 Etseri 
    
Frekvenshelhet 3  93,9 Harjavalta / Raumo 
  96,8 Helsingfors 
  102,5 Imatra 
  104,1 Inari 
  97,3 Tavastehus 
  96,4 Liperi 
  97,3 Jyväskylä 
  93,7 Kajana 
  88,8 Karislojo 
  105,2 Kerimäki / Nyslott 
  98,7 Kumo / Björneborg 
  101,5 Kotka 
  93,8 Kouvola 
  104,9 Kronoby 
  101,6 Kuopio 
  107,9 Kjulo 
  96,6 Lahtis 
  96,5 Villmanstrand 
  102,8 Lempäälä 
  96,2 S:t Michel 
  99,1 Uleåborg 
  104,6 Pernå 
  106,2 Pyhätunturi 
  87,7 Brahestad 
  101,1 Rovaniemi 
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  96,3 Kuusamo (Ruka) 
  91,2 Seinäjoki 
  97,5 Tahko 
  94,6 Taivalkoski 
  90,0 Tammerfors 
  100,1 Tervola 
  104,6 Åbo 
  93,9 Vasa 
  105,5 Varkaus 
  88,8 Sotkamo (Vuokatti) 
  106,0 Kolari (Ylläs) 
    
Frekvenshelhet 4  90,0 Anjalankoski 
  101,7 Euraåminne 
  92,3 Hauho / Tavastehus 
  94,9 Helsingfors 
  91,4 Karis 
  103,7 Liperi 
  97,7 Jyväskylä 
  107,0 Kajana 
  98,8 Keminmaa 
  100,9 Kuopio 
  89,7 Lahtis 
  93,0 S:t Michel 
  91,6 Vasa 
  95,8 Uleåborg 
  96,5 Björneborg 
  89,9 Brahestad (Pattijoki) 
  106,3 Rovaniemi 
  100,4 Seinäjoki 
  104,7 Sonkajärvi 
  107,5 Tammela 
  97,6 Åbo 
  104,2 Ylöjärvi 
    
Frekvenshelhet 5  89,3 Anjalankoski 
  104,5 Hangö 
  98,1 Helsingfors 
  102,9 Joensuu 
  96,3 Kajana 
  104,6 Kalajoki 
  106,3 Karleby 
  94,8 Villmanstrand 
  105,3 Kuopio 
  102,4 Lahtis 
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  104,9 Jyväskylä 
  89,1 Lapinlahti 
  103,4 Mäntsälä 
  104,8 S:t Michel 
  96,4 Uleåborg 
  90,4 Björneborg 
  103,3 Rovaniemi 
  103,3 Seinäjoki 
  107,3 Siilinjärvi / Idensalmi 
  103,3 Tammela 
  89,4 Ekenäs 
  91,6 Tammerfors 
  92,0 Torneå 
  106,8 Åbo 
  102,0 Vasa 
  91,0 Varkaus 
    
Frekvenshelhet 6  104,9 Anjalankoski 
  92,5 Esbo 
  94,7 Hausjärvi 
  105,5 Ingå 
  101,8 Träskända 
  94,2 Lahtis 
  95,7 Lojo / Hyvinge 
  105,2 Pernå 
  107,0 Pojo 
  107,7 Salo 
  90,1 Tammela 
  102,4 Åbo 
  105,6 Ylöjärvi 
  106,1 Haapavesi 
  106,2 Uleåborg 
  102,3 Pihtipudas 
  89,1 Kuopio 
  100,9 S:t Michel 
  101,0 Jyväskylä 
    
Frekvenshelhet 7  104,1 Euraåminne 
  91,1 Helsingfors 
  97,7 Tavastehus 
  104,5 Jyväskylä 
  103,8 Kuopio 
  101,5 Lahtis 
  103,5 Oulunsalo 
  103,2 Pojo (Fiskars) 



 Nr 6  
  
 

31

  105,2 Tammerfors 
  106,4 Åbo 
  93,3 Vasa 
  105,4 Joensuu 
    
Frekvenshelhet 8  92,9 Helsingfors 
  107,4 Hollola 
  88,1 Tavastehus 
  96,2 Jyväskylä 
  88,8 Jämsä 
  103,4 S:t Karins 
  94,8 Kuopio 
  107,5 S:t Michel 
  99,6 Uleåborg 
  104,3 Pojo (Fiskars) 
  101.0 Björneborg 
  90,8 Borgå 
  100,0 Nyslott 
  96,2 Seinäjoki 
  92,2 Tammerfors 
  96,7 Vasa 
    
Frekvenshelhet 9  96,2 Anjalankoski 
  95,7 Euraåminne 
  89,0 Helsingfors 
  106,4 Hollola/Lahtis 
  105,9 Tavastehus 
  107,4 Joensuu (Koli) 
  94,1 Jyväskylä 
  107,3 S:t Karins/Åbo 
  107,2 Karislojo 
  91,3 Kerimäki 
  106,9 Kiiminki/Uleåborg 
  104,3 Karleby/Kronoby 
  106,1 Kuopio 
  89,4 Lappo 
  96,0 Luumäki 
  87,8 S:t Michel 
  93,4 Rovaniemi 
  97,2 Ylöjärvi 
    
Frekvenshelhet 10  106,9 Helsingfors 
  107,2 Kotka 
  102,1 Villmanstrand 
  88,4 Borgå 
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  104,6 Pyttis 
  100,0 Virolahti 
    
2.3 Analog radioverksamhet: regional och lokal koncessionsberoende användning
    
Nyland Helsingfors 102,8 Helsingfors/Esbo 
    
 Helsingfors 100,3 Helsingfors/Esbo 
    
 Helsingfors 96,2 Helsingfors/Esbo 
    
 Esbo 88,6 Esbo/Helsingfors 
  89,4 Tusby 
    
 Esbo 95,2 Esbo/Helsingfors 
  98,0 Sjundeå 
    
 Borgå 99,8 Borgå 
    
 Lojo 107,5 Hangö 
  96,5 Lojo 
  95,1 Pojo 
  105,6 Vichtis 
    
Egentliga Finland Åbo 91,5 Åbo 
    
 Åbo 106,8 Loimaa 
  96,2 Mynämäki 
  100,1 Åbo 
    
 Åbo 87,8 Korpo 
  89,0 Åbo 
    
 Åbo 100,9 Laitila 
  95,3 Mellilä 
  90,5 Åbo 
  97,5 Alastaro 
    
 Åbo 105,5 Åbo 
  105,2 Salo 
    
 Iniö 99,0 Iniö 
    
 Salo 88,2 Salo 
    
 Salo 93,5 Salo 
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Satakunta Uleåborg 89,4 Uleåborg 
    
 Björneborg/Raumo 93,0 Huittinen 
  100,4 Harjavalta/Nakkila 
  105,1 Kjulo/Raumo 
    
 Raumo 93,3 Raumo 
  97,3 Lappi tl 
    
Egentliga Tavastland och Lahtis 98,6 Lahtis 
Päijänne-Tavastland  91,0 Jaala 
  94,9 Sysmä 
    
 Lahtis 87,6 Heinola 
  103,0 Lahtis 
    
 Tavastehus 101,7 Tavastehus 
    
Birkaland Tammerfors 98,4 Tammerfors 
    
 Tammerfors 95,0 Nokia 
  103,8 Orivesi 
  94,9 Ruovesi 
  100,9 Tammerfors 
  95,4 Vilppula 
  99,0 Virdois 
    
 Tammerfors 92,9 Ikalis 
  96,4 Orivesi 
  103,3 Ruovesi 
  95,7 Tammerfors 
  87,6 Valkeakoski 
  89,5 Vammala 
    
 Tammerfors 96,3 Ikalis 
  106,7 Kankaanpää 
  91,7 Parkano 
  106,1 Tammerfors 
  96,7 Valkeakoski 
  107,8 Ylöjärvi 
    
 Tammerfors 98,0 Ikalis 
  107,4 Nokia 
  101,2 Vammala 
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Kymmenedalen och Kotka- 105,3 Imatra 
Södra-Karelen Villmanstrand 87,7 Kotka  
  100,1 Kouvola 
  93,5 Villmanstrand 
    
    
Södra och Norra Savolax S:t Michel 96,7 Nyslott 
  89,7 S:t Michel 
    
 S:t Michel 106,9 S:t Michel/Mäntyharju 
  96,2 Varkaus 
    
 Kuopio- 89,5 Idensalmi 
 Idensalmi 96,7 Kuopio 
  92,7 Varkaus 
  107,1 Sonkajärvi 
  102,0 Siilinjärvi 
    
 Pieksamäki 102,2 Pieksamäki 
    
Norra Karelen Joensuu 92,8 Joensuu 
  103,3 Juuka 
  102,2 Kitee 
  101,7 Outokumpu 
    
 Joensuu 101,5 Joensuu 
    
    
Mellersta Finland Jyväskylä 107,1 Jyväskylä 
  100,3 Jämsä 
  107,0 Pihtipudas 
    
 Jyväskylä 91,3 Jyväskylä 
  87,9 Pihtipudas 
  90,5 Viitasaari 
    
 Jyväskylä 102,5 Jyväskylä 
  107,5 Viitasaari 
  93,5 Äänekoski 
    
Österbotten, Vasa 103,6 Östermark 
Södra, Mellersta och  99,5 Vasa 
Norra Österbotten    
 Seinäjoki 104,3 Alajärvi 
  99,0 Alavus 
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  105,9 Jalasjärvi 
  98,2 Lappo 
  103,9 Lehtimäki 
    
 Lappo 92,3 Kurikka 
  96,9 Lappo 
  105,1 Östermark 
  103,1 Vimpeli 
  97,8 Etseri 
    
 Alajärvi 89,7 Alajärvi 
  106,1 Karstula 
  107,9 Lehtimäki 
  99,1 Lestijärvi 
    
 Karleby 92,7 Kannus 
  103,7 Kaustby 
  96,7 Karleby 
  94,6 Jakobstad 
    
 Karleby 89,3 Kaustby 
  105,9 Kronoby 
  100,3 Jakobstad 
    
 Uleåborg 95,0 Haapajärvi 
  103,3 Haapavesi 
  101,0 Kalajoki 
  100,5 Nivala 
  88.0 Uleåborg 
  94,8 Brahestad 
  95,5 Sievi 
    
 Uleåborg 89,4 Uleåborg 
    
 Uleåborg 100,1 Haapavesi 
  107,7 Kalajoki 
  98,7 Kiiminki 
  92,5 Brahestad 
    
 Uleåborg 103,1 Uleåborg 
  105,9 Muhos 
    
 Kemi 89,5 Keminmaa 
    
 Torneå 101,0 Torneå 
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Lappland och Kajanaland Enare 89,0 Enare 
  95,7 Enare 
    
 Rovaniemi 89,3 Rovaniemi 
    
 Kajana 90,9 Hyrynsalmi 
  95,7 Kajana 
  103,2 Kuhmo 
  104,7 Kuhmo/Vartius 
  101,8 Kuusamo 
  95,4 Sotkamo 
  87,9 Suomussalmi 

 
 



Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 7

om privat hälso- och sjukvård

Given i Helsingfors den 29 december 2005

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 §, 9 a §
och 10 § i lagen av den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990), sådana
de lyder i lag 689/2005:

1 §

Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare
bestämmelser om innehåll, utformning och
uppgörande när det gäller tillståndsansök-
ningar, anmälningar och verksamhetsberättel-
ser som grundar sig på lagen om privat hälso-
och sjukvård (152/1990).

2 §

Ansökan om tillstånd

Tillstånd för tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster söks hos länsstyrelsen i
det län där tjänsterna kommer att tillhanda-
hållas och där serviceproducenten har en
verksamhetsenhet.

Utöver vad som bestäms i 4 § i lagen om
privat hälso- och sjukvård skall till tillstånds-
ansökan fogas

1) en kopia av bolagsavtalet, bolagsord-
ningen eller stadgarna, när sökanden är ett
bolag, en annan sammanslutning eller en
stiftelse,

2) en utredning av hälso- och sjukvårds-
tjänsternas planerade innehåll, målgrupp och
omfattning samt kvalitetsledning,

3) planritning och dispositionsplan över de
lokaler som används för verksamheten, samt

4) uppgifter om huruvida
a) den föreståndare som ansvarar för hälso-

och sjukvårdstjänsterna och en patientom-
budsman kommer att arbeta vid verksam-
hetsenheten,

b) kontroll av brottslig bakgrund hos
personer som arbetar med barn har utförts och

c) socialserviceverksamhet bedrivs vid
verksamhetsenheten.

3 §

Anmälan om självständig yrkesutövning

En anmälan om självständig yrkesutövning
görs hos länsstyrelsen i det län inom vars
område tjänsterna i huvudsak tillhandahålls.

Utöver vad som bestäms i 9 a § i lagen om
privat hälso- och sjukvård skall av anmälan
om självständig yrkesutövning framgå

1) uppgift om verksamhetsställets eller
verksamhetsställenas läge och den kommun
eller de kommuner där hälso- och sjukvårds-
tjänster tillhandahålls och

2) uppgift om huruvida den självständiga
yrkesutövningen är anmälarens huvudsyssla
eller bisyssla.
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4 §

Verksamhetsberättelser

Uppgifterna i verksamhetsberättelsen ges
på blanketten i bilagor till denna förordning.

En verksamhetsenhet inom hälso- och
sjukvården i vars lokaliteter självständiga
yrkesutövare inom hälso- och sjukvården är
verksamma kan även foga uppgifterna om
denna verksamhet till sin verksamhetsberät-
telse. I detta fall specificeras i verksamhets-
berättelsen de självständiga yrkesutövare vil-
kas verksamhet den innefattar.

Verksamhetsberättelsen ges för varje ka-
lenderår före utgången av februari månad
följande år.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2006.

Förordningens 4 § tillämpas första gången
då uppgifterna i verksamhetsberättelsen för
2006 samlas in.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen

Konsultativ tjänsteman Päivi Kaartamo
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen 

2. Basuppgifter om serviceproducenten 

Serviceproducentens namn  FO-nummer/personbeteckning 

Serviceproducentens bolagsform  Språk

Postadress

       

Postnummer Postanstalt

Telefonnummer Mobiltelefon Faxnummer 

Webbadress E-postadress 

Representant(er) som är berättigad(e) att skriva 

under

Hemkommun 

3. Uppgifter om verksamhetsenheten
1

Kod för verksamhetsenheten  Beteckningsnummer      

Verksamhetsenhetens namn Diarienummer 

Besöksadress 

       

Postnummer Postanstalt

Postadress

       

Postnummer  Postanstalt 

Telefonnummer Mobiltelefon Faxnummer 

E-postadress  Verksamhetsenhetens språk  

Kommun  Kommun/kommuner där verksamheten äger rum 

 För varje verksamhetsenhet görs en separat verksamhetsberättelse

Bilaga 1



40 Nr 7

4. Ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna

Namn

Postadress

Postnummer  Postanstalt 

Telefonnummer  Mobiltelefon  Faxnummer 

E-postadress 

5. Kontaktperson 

Namn

Postadress

Postnummer  Postanstalt 

Telefonnummer Mobiltelefon Faxnummer 

E-postadress 

       

6. Ändring av lokaliteterna
2

Ändring av lokaliteterna (datum för genomförande) Anmäld till länsstyrelsen (datum) 

7. Produktion av tjänster 

 Hälso- och sjukvårdstjänster har inte producerats under det aktuella året  

Varför? (t.ex. upphört, verkar inom ett annat område etc.) 

      
8. Underskrift 

Ort och datum

Underskrift av den som fyllt i blanketten  

Namnförtydligande      

Telefonnummer

BILAGOR  Ifylld blankett med verksamhetsuppgifter om privat hälso- och sjukvård 

  Ifylld blankett om personalläget vid verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård den 31.12  

  Utredning över ändringar av lokaliteterna  

  Ytterligare information ______________________________________________ 

2

 Utredning på separat bilaga vid behov 
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Bilaga 2

BILAGA : VERKSAMHETSUPPGIFTER FÖR PRIVAT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

1. Verksamhetsenhet 

Namn År

Självständig(a) yrkesutövarens namn Personbeteckning/-beteckningar 

2. Fysioterapi 

Anställda i arbetsförhållande Självständiga yrkesutövare 

Fysioterapi i öppenvård, klienter och 

besök

Fysioterapeuter,

antalet besök  

Besök hos andra 

1

 antal 

Fysioterapeuter,

antalet besök 

Besök hus 

andra
1

 antal 

Patienter i individuell vård                         

Patienter i grupp                         

Patientbesök; individuella besök                          

Patientbesök; besök i grupp                         

Besök i företagshälsovården av alla 

besök
                        

Klienter inom hjälpmedelsservicen                         

1)

 utbildad massör, utbildad osteopat, utbildad naprapat, utbildad kiropraktiker 

3. Tandvård 

Tandläkare Munhygienist Specialtandtekniker  Patienter, totalt

Anställda i arbetsförhållande

Tandvård, besök och patienter 
                  

Självständiga yrkesutövare Tandvård, 

besök och patienter 
                  

4. Öppenvårdstjänster som erbjuds av allmänläkare och övrig personal inom hälso- och sjukvården 

inklusive företagshälsovård 

Anställda i arbetsförhållande 

Allmän- och 

företagsläkare
Vårdare

2

Övriga besök  Patienter, totalt 

Besök inom öppenvård                   

,av vilka inom företagshälsovården                   

Besök på arbetsplatsen inom 

företagshälsovården, ej individer 
                  

Självständiga yrkesutövare 

Allmän- och 

företagsläkare
Vårdare

2

Övriga besök Patienter, totalt

Besök inom öppenvård                   

,av vilka inom företagshälsovården                   

Besök på arbetsplatsen inom 

företagshälsovården, ej individer 
                  

2)

 Gruppen inbegriper utövare av sjukvårdsyrket för vilka kompetensfordringen är examen på yrkeshögskole-/institutnivå 

(utom fysioterapeuter) 
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2

5. Besök hos specialist 

Anställda i arbetsförhållande Självständiga yrkesutövare 

Specialister Besök Patienter antal Besök Patienter antal 

Öppenvårdsbesök, totalt 

Besök enligt specialitet: Besök Patienter antal Besök Patienter antal 

Allmänmedicin       

Inre medicin                         

Kirurgi                         

Neurokirurgi                         

Kvinnosjukdomar och 

förlossningar
                        

Barnsjukdomar                         

Ögonsjukdomar                         

Öron-, näs- och strupsjukdomar                         

Foniatri                         

Tand- och munsjukdomar                         

Hud- och könssjukdomar                         

Cancersjukdomar och radioterapi                         

Neurologi                         

Barnneurologi                         

Lungsjukdomar                         

Företagshälsovård/arbets-

medicin

                        

Fysiatri                         

Geriatri                         

Anestesiologi                         

Annan specialitet, vad:                          

Antalet åtgärder i operationssalen / dagsjukhus Antalet konsultationer där patientbesök inte ingår 

6. Besök inom öppenvården av patienter inom psykiatrin och mentalvårdspatienter  

Anställda i arbetsförhållande Självständiga yrkesutövare 

Specialiserad sjukvård Besök Patienter antal Besök Patienter antal 

Psykiatri                         

Barnpsykiatri                         

Ungdomspsykiatri                         

Annan mentalvård Besök Patienter antal Besök Patienter antal 

Psykoterapi                         

Psykologmottagning                         

Psykiatrisk sjukvård och övriga former av vård  
Vårddagar Besök Patienter antal 

Andra än individuella besök av patienter inom psykiatrin  Familjebesök Gruppbesök
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7. Övriga serviceområden 

Anställda i arbetsförhållande Självständiga yrkesutövare 

Besök Patienter antal Besök Patienter antal 

Optikertjänster                         

Näringsterapi                         

Talterapi                         

Fotterapi                         

Närvårdsservice                         

Hemsjukvård (även psykiatriska)                         

Ersättande vård, underhållande 

vård och avvänjning av 

opioidberoende 

                        

Primärvårdsservice                         

Neuropsykologisk rehabilitering     

Annan service, vad 
                        

8. Stödtjänster inom öppenvården 

Antal

undersökningar  

Antal

undersökningar 

Klinisk hematologi och/eller kemi  Klinisk neurofysiologi  

Klinisk mikrobiologi  
Provtagningar (sänds till en annan 

organisation för undersökning) 

Klinisk patologi  Klinisk radiologi  

Klinisk fysiologi  Övriga bilderingsundersökningar  

 Antalet undersökningar totalt  

9. Bäddplatser enligt specialområde 

Antalet bäddplatser i genomsnitt som varit i bruk under året anges enligt specialområde (st) 

Antalet bäddplatser i genomsnitt som varit i bruk under året, totalt (st) 

Bäddplatser enligt specialområde 

totalt st.  totalt st. 

- Inre medicin  - Barnneurologi  

- Kirurgi  - Lungsjukdomar  

- Kvinnosjukdomar och förlossningar  - Arbetsmedicin  

- Barnsjukdomar  - Fysiatri  

- Ögonsjukdomar  - Geriatri  

- Öron-, näs- och strupsjukdomar   - Psykiatri  

- Tand- och munsjukdomar  - Barnpsykiatri  

- Hud- och könssjukdomar   - Ungdomspsykiatri  

- Cancersjukdomar och radioterapi  

- Neurologi  

- Annat specialområde, vad

     
Rehabiliteringsanstalternas vårdplatsetr (st.) Genomförda rehabiliteringsperioder (st.) 

Genomförda vårdperioder inom hemsjukhusverksamheten 

1

10. Socialservice som ingår i verksamheten  

Art och antal mottagningsbesök hos personalen inom det sociala området (vid behov kan blanketten för 

verksamhetsberättelse för socialvården användas).  

 Punkten ifylls inte om utövaren av verksamheten ger motsvarande uppgifter på basis av lagen om tillsyn över privat socialservice.
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Bilaga 3
 PERSONALEN VID VERKSAMHETSENHETEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN  

 VERKSAMHETSENHET 

Namn Tidpunkt

Personalgrupper Egen personal Självständiga yrkesutövare 

Heltids-

anställda

Deltids-

anställda
2 Totalt

Heltids-

anställda

Deltids-

anställda
2 Totalt

Läkare

Läkare utan specialitet                                     

Specialister totalt
1

                                    

, varav specialister indelade enligt 

specialitet

Heltids-

anställda

Deltids-

anställda
2 Totalt

Heltids-

anställda

Deltids-

anställda
2 Totalt

- Allmänmedicin                                     

- Inre medicin                                     

- Kirurgi                                     

- Kvinnosjukdomar och förlossningar                                     

- Barnsjukdomar                                     

- Ögonsjukdomar                                     

- Öron-, näs- och strupsjukdomar                                      

- Radiologi                                     

- Fysiatri                                     

- Psykiatri                                     

- Företagshälsovård / arbetsmedicin                                     

- Hud- och könssjukdomar                                     

- Annan specialitet, vad:

      
                                    

Tandläkare
Heltids-

anställda

Deltids-

anställda
2 Totalt

Heltids-

anställda

Deltids-

anställda
2 Totalt

Tandläkare                                     

Specialiserade tandläkare                                     

Övriga yrkesutbildade inom hälso- och 

sjukvården

Heltids-

anställda

Deltids-

anställda
2 Totalt

Heltids-

anställda

Deltids-

anställda
2 Totalt

Hälsovårdare                                     

Företagshälsovårdens specialister, vilka 
3

                                     

Sjukskötare                                      

Barnmorskor                                     

Röntgenskötare                                     

Laboratorieskötare (bioanalytiker)                                     

Fysioterapeuter                                     

Talterapeuter                                     

Ergoterapeuter                                     

Näringsterapeuter                                     

Psykologer                                     

Munhygienister                                     

Tandtekniker / spec. tandtekniker                                     

Optiker (optometrister)                                     

Primärskötare / hjälpskötare / närvårdare                                     

Konditionsskötare                                     

Utbildade massörer                                      

Fotterapeuter/Fotvårdare                                     

Tandskötare                                     

Utbildade kiropraktiker                                     

Utbildade osteopater                                     

Utbildade naprapater                                     

Psykoterapeuter                                     
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Sjukhuskemister                                     

Annan, vad: 

      
                                    

Övrig personal, t.ex. 

mottagningspersonal
                                    

1

 Vid specificeringen av specialister registreras varje person endast en gång enligt sin huvudsakliga specialitet 

2

 Till deltidsanställda räknas de som arbetar mindre än 30 veckotimmar  

3

 De som erhållit kompletterande utbildning i företagshälsovård (de som erhållit utbildning i enlighet med 3 § 4 

punkten i lagen om företagshälsovård samt 16 § och 17 § i statsrådets förordning (1484/2001) 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 8

om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

Given i Helsingfors den 12 januari 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen
av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tillämpning av de
bidragssystem om vilka föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29
september 2003 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd inom den gemensamma jordbrukspoliti-
ken och om upprättande av vissa stödsystem
för jordbrukare och om ändring av förord-
ningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr
2529/2001, nedan förordningen om gårds-
stöd.

Om bidragssystemen föreskrivs vidare i
kommissionens förordning (EG) nr
1973/2004 av den 29 oktober 2004 gällande
fastställande av tillämpningsföreskrifter i för-
ordningen om gårdsstöd, nedan tillämpnings-
förordningen.

Denna förordning gäller i tillämpliga delar
även bidrag per tacka. Om systemet med
bidrag per tacka föreskrivs i artikel 113 i
förordningen om gårdsstöd.

2 §

Definitioner

Sådana bidrag för nötkreatur som helt
finansieras av Europeiska gemenskapen är:

1) tjurbidrag,
2) bidrag för stutar (bidrag för kastrerade

tjurar),

3) produktionsbidrag för dikor, samt
4) produktionsbidrag för handjur och kvi-

gor av nötkreatur.

3 §

Administrativa dokument

En nötkreatursförteckning som med hjälp
av automatisk databehandling skrivits ut ur
den databas (nötdjursregistret) som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett
system för identifiering och registrering av
nötkreatur samt märkning av nötkött och
nötköttsprodukter och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 820/97 är ett sådant
administrativt dokument som avses i Euro-
peiska gemenskapens regelverk. Som nöt-
kreatursförteckning godkänns endast förteck-
ningar som Lantbrukets Datacentral Ab sänt
gården samt sådana utskrifter av förteck-
ningar ur Ammu & Elmer-programmet eller
ur bläddrarprogrammet för jordbrukare som
har rubriken ’’Nötkreatursförteckning’’.

Till skriftliga ansökningar om tjurbidrag
och bidrag för stutar skall i original eller som
kopia fogas en uppdaterad nötkreatursförteck-
ning eller de sidor i nötkreatursförteckningen
som innehåller uppgifter om de nötkreatur
som ansökan om bidrag gäller.

4 §

Begränsningar som gäller antalet tjurar och
stutar per gård

Vid beviljande av tjurbidrag och bidrag för
stutar tillämpas inte den övre gräns om högst
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90 nötkreatur per gård som avses i artikel
123.1 i förordningen om gårdsstöd.

Om det i artikel 123.8 i förordningen om
gårdsstöd avsedda tak (landskvot) som fast-
ställts för Finland överskrids, riktas den
proportionella minskning som skall göras
enbart till de producenter för vilkas del det i
ansökan eller ansökningarna angivna sam-
manlagda antalet bidragsberättigande tjurar
och stutar i första åldersklassen överskrider
25 djur per kalenderår och gård.

5 §

Ansökan

Ansökan om tjurbidrag och bidrag för
stutar kan göras för ett eller flera bidragsbe-
rättigande djur som faller inom ramen för
bidragssystemet.

Enligt artikel 113.3 i förordningen om
gårdsstöd skall varje ansökan om bidrag per
tacka gälla minst tio tackor.

Bidrag som avses i 2 § 3 och 4 punkten i
denna förordning söks genom att en av jord-
och skogsbruksministeriet fastställd anmälan
om deltagande tillställs kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet.

Ansökningarna och anmälan om delta-
gande lämnas in till landsbygdsnäringsmyn-
digheten i den kommun på vars område
gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.
Om gårdsbruksenheten inte har något drifts-
centrum skall ansökan lämnas in till lands-
bygdsnäringsmyndigheten i den kommun
inom vars område merparten av gårds-
bruksenhetens åkrar är belägna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
bekräftar deltagandet med en kopia av an-
mälan om deltagande som sänds till sökan-
den.

6 §

Djurhållningsperiod

Den djurhållningsperiod för nötkreatur som
avses i artikel 90 i tillämpningsförordningen
börjar för stöd som avses i 2 § 1 och 2
punkten dagen efter att den skriftliga ansökan
lämnades in. Om ansökan har lämnats in
innan den egentliga ansökningstiden börjat,

skall djurhållningsperioden börja dagen efter
den första dagen för inlämning av ansökan för
ansökningsomgången i fråga. Om en ansökan
i elektronisk form har lämnats in på en lördag
eller söndag anses ansökan ha lämnats in
närmast följande vardag och djurhållnings-
perioden börjar dagen efter att ansökan
lämnats in.

Enligt artikel 70 i tillämpningsförord-
ningen börjar för alla dem som ansökt om
bidrag per tacka den djurhållningsperiod för
tackor som skall uppgå till 100 dagar dagen
efter den sista dagen för inlämning av
ansökan.

7 §

Anmälan om avlägsnande av djur på grund
av naturliga omständigheter

Anmälan om och bevis på avlägsnande av
djur på grund av naturliga omständigheter
skall lämnas in till kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet i enlighet med vad
som föreskrivs om detta i artikel 61 i
kommissionens förordning (EG) nr 796/2004
av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter
för tillämpningen av de tvärvillkor, den
modulering och det integrerade administra-
tions- och kontrollsystem om vilka föreskrivs
i förordningen om gårdsstöd, nedan admi-
nistrationsförordningen.

Om det veterinärintyg eller den mottag-
ningsanmälan från slakteriet som används
som bevis inte fås inom den tid som anges i
artikel 61, skall dessa bevis lämnas in till
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ge-
nast då de är tillgängliga.

8 §

Påföljder för användning eller olaga innehav
av förbjudna ämnen eller produkter

I artikel 140 i förordningen om gårdsstöd
bestäms om påföljder för användning eller
olaga innehav av förbjudna ämnen eller
produkter.

Uteslutning från bidragssystemen gäller
också den som fortsätter som producent på
gården om det finns något som tyder på att
produktionsarrangemangen tillämpas i syfte
att kringgå beslutet om uteslutning.
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9 §

Minimibelopp för bidraget

Bidrag beviljas inte om dess belopp är
50 euro eller mindre.

10 §

Förvaring av dokument

Producenten skall förvara dokument som
hänför sig till ansökan om bidrag under en tid
som omfattar minst det år då ansökan gjordes
och tre kalenderår därefter.

Som dokument som hänför sig till bidrags-
ansökan betraktas också nötkreatursförteck-
ningar och djurförteckningar över fårflocken.

11 §

Överföring av besittningen av en hel lägenhet

När besittningen av en hel lägenhet över-
förs enligt artikel 74 i administrationsförord-
ningen efter att en bidragsansökan har läm-
nats in skall bidraget betalas till den som
övertar gårdsbruket.

Till kommunens landsbygdsnäringsmyn-
dighet skall senast den 11 september inlämnas
utredningar om saken och blankett nr 156, om
överföringen av besittningen har skett senast
den 31 augusti året i fråga. I fråga om
överföring av besittningen som har skett efter

den 31 augusti skall utredningar om saken och
blankett nr 156 inlämnas till kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet senast den 2
januari året efter överföringen av besittningen
eller, om den djurhållningsperiod som ger rätt
till djurbidrag upphör efter detta, senast den
sista dagen av djurhållningsperioden.

12 §

Sökande av ändring

Ändring i beslut som kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om
djurbidrag som helt finansieras av Europeiska
gemenskapen får sökas i den ordning som
föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln
av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnär-
ingar (1336/1992).

13 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18
januari 2006.

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

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets beslut av den
12 januari 2000 om djurbidrag som helt
finansieras av Europeiska gemenskapen
(15/2000) jämte ändringar.

Helsingfors den 12 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Lantbruksråd Olli-Pekka Peltomäki
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