
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2006 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2006 Nr 329—331

I N N E H Å L L
Nr Sidan
329 Statsrådets förordning om Delegationen för försvarsundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
330 Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av 2 § i sjötrafikförordningen . . . . . 1011
331 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets

förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012

Statsrådets förordning

Nr 329

om Delegationen för försvarsundervisning

Given i Helsingfors den 4 maj 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs:

1 §

Delegationen för försvarsundervisning

I samband med försvarsministeriet finns
Delegationen för försvarsundervisning.

2 §

Delegationens uppgifter

Delegationen för försvarsundervisning
skall

1) följa behovet av den undervisning om
totalförsvar som ges vid de riksomfattande
och regionala försvarskurserna samt vid de
påbyggnadskurser och kompletterande kurser
som hör till dem samt vid försvarets speci-
alkurser och beakta detta behov när under-
visningen planeras och utvecklas,

2) utarbeta principerna och grunderna för
undervisningen om totalförsvar, vartill hör att
förmedla kunskap om

a) helhetssynen på utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiken,

b) arrangemangen gällande totalförsvaret,
c) tryggandet av samhällets livsviktiga

funktioner och utvecklandet av dem,
d) statens och kommunernas samt närings-

livets och medborgarorganisationernas sam-
arbete och utvecklandet av den därtill hörande
beredskapen,

3) fastställa de riksomfattande försvarskur-
sernas längd och de tidpunkter vid vilka de
hålls,

4) behandla förslagen gällande personer
som skall inbjudas till de riksomfattande
försvarskurserna och för sin del godkänna
deltagarna,

5) fastställa målgrupperna för de riksom-
fattande specialkurserna gällande försvaret
och målsättningen för undervisningen,

6) styra och leda genomförandet av un-
dervisningen gällande totalförsvaret vid de
riksomfattande och de regionala kurserna,

7) årligen lämna försvarsministeriet en
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berättelse över undervisningens riksomfat-
tande och regionala kursverksamhet.

3 §

Sammansättning

Ordförande för Delegationen för försvars-
undervisning är chefen för huvudstaben och
viceordförande kanslichefen vid inrikesmini-
steriet. Medlemmar är statssekreteraren vid
statsrådets kansli, kanslichefen vid utrikes-
ministeriet, inrikesministeriet, försvarsmini-
steriet och undervisningsministeriet, rädd-
ningsöverdirektören vid inrikesministeriet,
ordföranden för Försvarsekonomiska plane-
ringskommissionen, ordföranden för Plane-
ringskommissionen för försvarsinformation,
huvudstabens operationschef, rektor för För-
svarshögskolan samt en av Naisjärjestö-
jen Keskusliitto — Kvinnoorganisationernas
Centralförbund ry, Finlands Fackförbunds
Centralorganisation FFC rf, Finlands närings-
liv rf och Centralförbundet för lant- och
skogsbruksproducenter (MTK) var för sig
utsedd representant samt en av landshövding-
arna bland sig för två år i sänder vald
landshövding. Varje medlem har en av
respektive organisation vald personlig supp-
leant.

Försvarsministeriet kan dessutom kalla
andra personer som medlemmar av delega-
tionen för högst fyra år åt gången.

Som sekretariat för Delegationen för för-
svarsundervisning verkar chefen för de riks-
omfattande försvarskurserna och en represen-
tant för Säkerhets- och försvarskommitténs
sekretariat.

4 §

Organisering av verksamheten

Delegationen för försvarsundervisning
sammanträder på kallelse av ordföranden eller
vid förfall för ordföranden på kallelse av
viceordföranden. Delegationen är beslutför
när minst hälften av medlemmarna eller deras
suppleanter är närvarande.

Delegationen för försvarsundervisning kan
höra sakkunniga, tillsätta sektioner och kalla
medlemmar till sektionerna.

Delegationen för försvarsundervisning ut-
arbetar en ordningsstadga för sin verksamhet.

Till delegationens ordförande, viceordfö-
rande, medlemmar eller sekreterare betalas
inte arvode.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2006.

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

Helsingfors den 4 maj 2006

Försvarsminister Seppo Kääriäinen

Regeringsråd Matti Piispanen
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Statsrådets förordning

Nr 330

om ändring och temporär ändring av 2 § i sjötrafikförordningen

Given i Helsingfors den 4 maj 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i sjötrafikförordningen av den 7 februari 1997 (124/1997) 2 § 1 mom.3 och 4 punkten

samt 3 mom. och
fogas till 2 § 1 mom. en ny 5 punkt samt till 2 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande

2 mom. och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 §

Farkosters basutrustning

I en farkost som är försedd med motor eller
i en över fem meter lång farkost försedd med
segel skall då den är i gång finnas följande
funktionsdugliga utrustning:
— — — — — — — — — — — — —

3) åror eller paddel eller ett ankare med
lina,

4) en vederbörligen granskad handbrand-
släckare, om farkosten har en förbrännings-
apparat, en inombordsmotor eller en utom-
bordsmotor på mer än 25 kilowatt; hand-
brandsläckaren skall överensstämma med
standarden EN 3 och dess effektklass skall
vara minst 8A 68B,

5) i stället för en handbrandsläckare som
avses i 4 punkten en vederbörligen granskad

släckare, som överensstämmer med standar-
den EN 3 och vars effektklass är minst 13A
55B eller som är av de äldre klasserna AB
eller ABE med minst två kilogram släck-
ningsmedel.

Handbrandsläckare skall granskas med ett
års intervall. Granskning och service av
handbrandsläckare skall utföras i enlighet
med inrikesministeriets förordning om
granskning och service av handbrandsläckare
(917/2005).
— — — — — — — — — — — — —

Om navigationsljus och flytgasaggregat
bestäms särskilt.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2006.

Förordningens 2 § 1 mom. 5 punkt gäller
till den 1 maj 2008.

Helsingfors den 4 maj 2006

Minister Antti Kalliomäki

Sjöfartsråd Aila Salminen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 331

om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband
med miljöstödet för jordbruk

Given i Helsingfors den 5 maj 2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om specialstöd

i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 9 § 3 mom. sådant det lyder i förordning
238/2006, som följer:

9 §

Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd
och betalning av specialstöd

— — — — — — — — — — — — —
Om jordbrukaren har ett avtal om effekti-

verad stallgödselanvändning, skall han genom
en ansökan om utbetalning som görs senast
den 31 oktober årligen uppge avtalsskiftesvis
hur mycket stallgödsel av olika slag som har
spritts på vart och ett jordbruksskifte under
den vegetationsperiod som går mot sitt slut.
I samband med ansökan om utbetalning skall
jordbrukaren lämna in en skriftlig anmälan
som givits av överlåtaren av stallgödseln och
varav framgår den mängd stallgödsel som
tagits emot samt tidpunkten för mottagandet.

Om stallgödsel sprids endast på en del av ett
basskifte som avtalet omfattar och utbetalning
av specialstöd söks för arealen i fråga, skall
ett separat jordbruksskifte bildas av basskif-
tesdelen för att specialstödet kan betalas.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 10 maj
2006.

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

Det som stadgas i 9 § 3 mom. om en
skriftlig anmälan som givits av överlåtaren av
stallgödseln gäller avtal som ingås år 2006
eller senare.

Helsingfors den 5 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Suvi Ruuska
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