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Statsrådets förordning

Nr 835

om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs
till grund för statsfinansieringen år 2007

Given i Helsingfors den 21 september 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
föreskrivs med stöd av 16 § och 24 § 4 mom. i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering
av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) samt 11 § 4 mom. i lagen av samma dag
om fritt bildningsarbete (632/1998), av dem 16 § i förstnämnda lag sådan denna paragraf lyder
i lag 1137/2003 och 1071/2005 och 24 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1071/2005
samt 11 § 4 mom. i sistnämnda lag sådant det lyder i lag 1200/2005:

1 §

Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkes-
utbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet
som avses i 17—20 § i lagen om finansiering
av undervisnings- och kulturverksamhet
(635/1998) är det per studerande fastställda
genomsnittliga priset per enhet

1) i grundläggande utbildning 5 343,30
euro,

2) i gymnasier 4 796,31 euro,

3) i yrkesutbildning 8 498,08 euro samt
4) i yrkeshögskolor 6 427,66 euro.

2 §

Grundläggande konstundervisning och med-
borgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för
grundläggande konstundervisning som avses
i 21 § 2 mom. i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet är det
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per undervisningstimme fastställda genom-
snittliga priset per enhet 57,69 euro.

Vid bestämmande av de priser per enhet för
medborgarinstitut som avses i 11 § 4 mom. i
lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är
det per undervisningstimme fastställda ge-
nomsnittliga priset per enhet 66,39 euro.

3 §

Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för
bibliotek som avses i 24 § 4 mom. i lagen om
finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet är det per kommuninvånare fast-
ställda genomsnittliga priset per enhet för
bibliotek 46,58 euro.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007, eller om riksdagen godkänner
statsbudgeten för 2007 senare än nämnda
tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten
godkänns, om inte något annat följer av 2
mom. Förordningen tillämpas vid bestäm-
mande av priserna per enhet för 2007.

Om den godkända statsbudgeten avviker
från budgetpropositionen för 2007 till de delar
som avses i denna förordning, bestämmer
statsrådet nya genomsnittliga priser per enhet
för 2007.

Helsingfors den 21 september 2006

Minister Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd Marja-Riitta Pönkä
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 836

om ändring av 15 och 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av
arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten

Given i Helsingfors den 15 september 2006

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 27 februari 1998 om användning

av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten (156/1998) 15 och 18 §,
sådana de lyder i social- och hälsovårdsministeriets förordning 703/2006, som följer:

15 §

Tilläggskrav för arbetsbockar

Arbetsbockar skall till sin hållfasthet, sta-
bilitet, material och typ vara lämpliga för
arbetsuppgifterna och användningsförhållan-
dena på byggarbetsplatsen.

Arbetsbocken för byggarbetet skall upp-
fylla följande krav:

1) över 0,5 meter höga arbetsbockar skall
förses med fasta vågräta steg som är minst 50
millimeter djupa och 0,3 meter breda,

2) avståndet mellan stegen får vara högst
0,3 meter,

3) en arbetsbock får inte vara högre än 2,0
meter,

4) arbetsplattformen på arbetsbockar som
är lägre än 1,0 meter skall vara minst 0,3
meter bred, och om arbetsbockarna är över
1,0 meter men under 2,0 meter höga, minst
0,4 meter breda, och

5) en arbetsbock skall i fråga om stabilitet
uppfylla kraven i bilaga 1.

Låsningen av en arbetsbocks inställbara
ben och andra delar får inte öppna sig eller
ge efter under användningen.

En arbetsbock skall ställas på ett så jämnt

och hållbart underlag att den inte kan välta
eller flytta på sig under användningen och att
arbetsplattformen är tillräckligt vågrät.

18 §

Stegar

Anliggande stegar får inte användas som
arbetsunderlag. Anliggande stegar får använ-
das endast som tillfälliga förbindelseleder, för
fastsättning och löstagning av lyfthjälpred-
skap samt för andra kortvariga arbeten av
engångsnatur.

A-stegar får användas som arbetsunderlag
i stället för arbetsställningar endast när man
inte rimligen kan förutsätta att arbetsställ-
ningar används på grund av arbetets kortva-
righet eller någon annan motsvarande om-
ständighet. A-stegar får användas endast i
utrymmen med normal rumshöjd, på ett jämnt
underlag som inte sätter sig.

Stegarna skall till sin dimensionering,
hållfasthet, avsträvning, stabilitet, material
och typ vara lämpliga för arbetsuppgifterna
och användningsförhållandena på byggarbets-
platsen.

Vid användning av stege skall följande
uppmärksammas:
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1) stegen skall ställas på stadigt underlag
så att den inte välter,

2) stegen skall ställas så att lutningsvinkeln
hindrar stegen från att glida; vid behov skall
halkskydd användas och stegens övre ända
förses med en anordning som hindrar stegen
från att välta,

3) en kombinationssteges steg, begränsare
och led samt låsningshakar skall vara till-

räckligt hållfasta och styva; kombinations-
och förlängningsstegars överlappande skarvar
skall vara tillräckligt långa, och

4) stegen skall vid behov isoleras från
arbetsomgivningen t.ex. med avspärrnings-
lina eller något annat hinder.

Denna förordning träder i kraft den 1
oktober 2006.

Helsingfors den 15 september 2006

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen

Överinspektör Toivo Niskanen
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Justitieministeriets förordning

Nr 837

om fängelser som används som häkte

Given i Helsingfors den 18 september 2006

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 6 § i häktningslagen
av den 30 september 2005 (768/2005):

1 §
Som häkte för män används Jokela, Vanda,

Riihimäki, Tavastehus, Vasa, Kylmäkoski,
Åbo, S:t Michels, Konnunsuo, Kuopio, Py-
häselkä, Sukeva, Uleåborgs och Pelso fäng-
else.

Som häkte för kvinnor används Vanda,

Tavastehus, Åbo, Vasa, Pyhäselkä och Uleå-
borgs fängelse.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

oktober 2006.

Helsingfors den 18 september 2006

Justitieminister Leena Luhtanen

Lagstiftningsrådet Ulla Mohell
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Arbetsministeriets förordning

Nr 838

om ändring av 2 § arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala
ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka

Given i Helsingfors den 20 september 2006

I enlighet med arbetsministeriets beslut
ändras i arbetsministeriets förordning av den 17 september 2003 om arbetsgivarens

skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
(816/2003) 2 § som följer:

2 §

Ersättningar

Arbetstagaren har rätt att av arbetsgivaren
få ersättning för förlust av personlig egendom
vid sjöolycka. Arbetstagaren skall för arbets-
givaren förete en förteckning över den för-
lorade egendomen.

Har inte något annat avtalats, är arbetsgi-
varen skyldig att betala högst 3 840 euro i
ersättning.

Arbetstagaren har dock rätt att få ersättning
motsvarande återanskaffningsvärdet för för-
lorad egendom som han använder vid utfö-
randet av sina arbetsuppgifter. Egendom vars
värde överstiger 7 670 euro skall arbetstaga-
ren informera arbetsgivaren om på förhand.

Denna förordning träder i kraft den 1
oktober 2006.

Helsingfors den 20 september 2006

Arbetsminister Tarja Filatov

Lagstiftningsråd Tarja Kröger
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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 839

om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och
pensionsstiftelsers bokslut

Given i Helsingfors den 22 september 2006

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2002 om

försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut (1336/2002) bilagorna 1, 2 och 7 sådana de
lyder i förordning 1413/2004, som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1
oktober 2006.

Förordningen tillämpas för första gången
på bokslut som upprättas för räkenskapsåret
2006.

Helsingfors den 22 september 2006

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen

Försäkringsöverinspektör Tom Strandström
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Bilaga 1 
RESULTATRÄKNING 
 
I Försäkringsteknisk kalkyl  
 

Premieinkomst 
 Understödsavgifter för lagstadgade pensioner _____ 

Understödsavgifter för övriga pensioner  _____    
Medlemsavgifter för övriga pensioner  _____ _____  _____  

Intäkter av placeringsverksamheten      _____ 
Uppskrivningar av placeringar/ 

orealiserade värdeökningar3)        _____ 
Ersättningskostnader 
 Utbetalda ersättningar i fråga om lagstadgade pensioner _____ 

Förändring i ersättningsansvaret i fråga om 
lagstadgade pensioner     _____ 
Utbetalda ersättningar i fråga om övriga pensioner _____ 
Förändring av ersättningsansvaret i fråga om 
övriga pensioner     _____ 
Överföring av ansvar     _____  _____ 

Förändring av premieansvaret 
Lagstadgade pensioner     _____ 
Övriga pensioner     _____  _____  

Åter- och kreditförsäkrare 
 Återförsäkringspremier     _____ 

Premier för premiekreditförsäkringar   _____ 
Ersättningar      _____ 
Andel av förändringen i ersättningsansvaret  _____ 
Andel av förändringen av premieansvaret  _____  _____ 

Förändring av ansvarsunderskottet  
 Lagstadgade pensioner 

Obligatoriskt ansvarsunderskott  _____ 
Annat ansvarsunderskott  _____ _____ 

Övriga pensioner     _____  _____ 
Lagstadgade kostnader 
Skötselkostnader        _____ 
Kostnader för placeringsverksamheten      _____  
Rättelse av uppskrivning av placeringar/ 

orealiserade värdeminskningar3)      _____ 
Försäkringstekniskt resultat       _____ 
 
Annan än försäkringsteknisk kalkyl 
 

Övriga intäkter         _____ 
Övriga kostnader        _____ 
Överskott (underskott) av den egentliga verksamheten    _____ 
Bokslutsdispositioner 

Förändring av reserver       _____ 
Inkomstskatt 

Skatt för räkenskapsperioden och tidigare  
räkenskapsperioder     _____ 
Latent skatt 1)      _____  _____ 
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Övriga direkta skatter        _____ 
Intern överföring 

Lagstadgade pensioner     _____ 
Övriga pensioner     _____  _____ 

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2)     _____ 
 
______ 
1) Enligt 5 kap. 18 § i bokföringslagen får latenta skatter i en pensionskassas bokslut med iakttagande 
av särskild försiktighet tas upp som en särskild post i resultaträkningen 
2) Alltid obligatorisk, de övre raderna med överskott (underskott) kan utelämnas, om inga rader kom-
mer emellan. 
3) Om placeringarna värderas till verkligt värde i balansräkningen. 
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Bilaga 2 
BALANSRÄKNING 
 
AKTIVA 
Immateriella tillgångar 1)       _____ 
Placeringar 
 Placeringar i fastigheter 

Fastigheter och fastighetsaktier  _____   
Lånefordringar hos egna 
fastighetsföretag   _____ _____ 

 Placeringar i ett arbetsgivarföretag som är delägare  
Aktier och andelar i ett  
arbetsgivarföretag som 
är delägare    _____ 
Finansmarknadsinstrument   
emitterade av ett arbetsgivarföretag  
som är delägare    _____ 
Skuldebrevsfordringar hos ett 
arbetsgivarföretag som är  
delägare    _____ 
Fordringar hos ett arbetsgivarföretag 
som är delägare    _____ 
Övriga placeringar i ett arbetsgivarföretag 
som är delägare 1)   _____ _____ 

 Övriga placeringar 
Aktier och andelar   _____ 
Finansmarknadsinstrument  _____ 
Fordringar på inteckningslån  _____ 
Övriga lånefordringar   _____ 
Depositioner    _____ 
Övriga placeringar   _____ _____  _____ 

Ansvarsunderskott 
 Lagstadgade pensioner 

Obligatoriskt ansvarsunderskott  _____ 
  Annat ansvarsunderskott  _____ _____ 
 Övriga pensioner     _____  _____ 
Fordringar 

Hos åter- och kreditförsäkrare    _____ 
Övriga fordringar 1)     _____ 
Latenta skattefordringar     _____ 

Övriga tillgångar 
 Materiella tillgångar 

Maskiner och inventarier 3)  _____ 
Övriga materiella tillgångar 3)  _____ 
Förskottsbetalningar och  
pågående nyanläggningar3)  _____ _____ 

Kassa och bank      _____ 
Övriga tillgångar     _____  _____ 

Resultatregleringar        _____ 
Aktiva sammanlagt        _____ 
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PASSIVA 
Eget kapital 

Grundfond       _____ 
Garantikapital      _____ 
Reservfond      _____ 
Övriga fonder      _____ 
Fond för verkligt värde 
Överskott (underskott)  
från tidigare räkenskapsperioder    _____ 
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)  _____  _____  

Ackumulerade bokslutsdispositioner 
Reserver      _____  _____ 

Försäkringsteknisk ansvarsskuld 
Lagstadgade pensioner 

Premieansvar   _____ 
Ersättningsansvar  _____ 
Tilläggsförsäkringsansvar _____  _____ 

Övriga pensioner 
Premieansvar   _____ 
Ersättningsansvar  _____ 
Indexförhöjningsansvar  _____  _____  _____  

Avsättningar         _____  
Skulder 

Lån från ett arbetsgivarföretag som är delägare  _____ 
Övriga skulder 1)     _____ 
Latenta skatteskulder 2)     _____  _____ 

Resultatregleringar        _____ 
Passiva sammanlagt        _____ 
 
 
_______ 
1) Poster av betydande storlek skall specificeras med en egen benämning 
2) Enligt 5 kap. 18 § i bokföringslagen får latenta skatteskulder och skattefordringar med iakttagande av 
särskild försiktighet tas upp som en särskild post i  balansräkningen. Enligt 2 kap. 6 § 1 mom. 1 punkten 
i bokföringsförordningen skall noterna innehålla uppgift om de latenta skatteskulder och skattefordring-
ar som avses i 5 kap 18 § i bokföringslagen om dessa är väsentliga och inte tagits upp i balansräkning-
en. 
3) Behöver inte redovisas i balansräkningen, om den inte till sin storlek är väsentlig för givandet av en 
rättvisande bild. 
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Bilaga 7 
 
 
RESULTATRÄKNING 
 
Försäkringsteknisk kalkyl  
 

Premieinkomst 
 Understödsavgifter för lagstadgade pensioner  _____ 

Understödsavgifter för övriga pensioner   _____  _____  
Intäkter av placeringsverksamheten      _____ 
Uppskrivningar av placeringar/ 

orealiserade värdeökningar3)       _____ 
Ersättningskostnader 
 Utbetalda ersättningar i fråga om lagstadgade pensioner _____ 

Förändring i pensionsansvaret i fråga om 
lagstadgade pensioner     _____ 
Utbetalda ersättningar i fråga om övriga pensioner _____ 
Förändring av pensionsansvaret i fråga om 
övriga pensioner     _____ 
Överlåtelse/övertagande av försäkringsverksamhet _____  _____ 

Åter- och kreditförsäkrare 
 Återförsäkringspremier     _____ 

Ersättningskostnader     _____ 
Förändring av pensionsansvaret    _____  _____ 

Förändring av ansvarsunderskottet    _____ 
Lagstadgade pensioner 

Obligatoriskt ansvarsunderskott  _____ 
Annat ansvarsunderskott  _____ _____ 

 Övriga pensioner     _____  _____ 
Lagstadgade avgifter        _____ 
Skötselkostnader        _____ 
Kostnader för placeringsverksamheten      _____  
Rättelse av uppskrivning av placeringar/ 
orealiserade värdeminskningar3)       _____ 
Försäkringstekniskt resultat       _____ 
 
Annan än försäkringsteknisk kalkyl 
 

Övriga intäkter         _____ 
Övriga kostnader        _____ 
Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten     _____ 
Bokslutsdispositioner 

Förändring av reserver       _____ 
Inkomstskatt 

Skatt för räkenskapsperioden och tidigare  
räkenskapsperioder     _____ 
Latent skatt 1)      _____  _____ 

Övriga direkta skatter        _____ 
Intern överföring 

Lagstadgade pensioner     _____ 
Övriga pensioner     _____  _____ 
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Återbetalningar till arbetsgivaren      _____ 
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 2)     _____ 
______ 

1) Enligt 5 kap. bokföringslagen får latenta skatter i en pensionsstiftelses bokslut med iakttagande 
av särskild försiktighet tas upp som en särskild post i resultaträkningen. 
2) Alltid obligatorisk, de övre raderna med vinst (förlust) kan utelämnas, om inga rader kommer 
emellan. 
3) Om placeringarna värderas till verkligt värde i balansräkningen. 

 
 



Finansministeriets förordning

Nr 840

om krav för upptagande av värdepapper på börslistan

Given i Helsingfors den 26 september 2006

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 kap. 10 § 8 mom. i
värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådant det lyder i lag 740/1993:

1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser

om de närmare krav som skall uppfyllas för
att en fondbörs enligt värdepappersmarknads-
lagen skall få ta upp värdepapper till handel
på börslistan samt om grunderna för undantag
från dessa krav.

Om inte något annat föreskrivs i denna
förordning, hindrar förordningen inte fond-
börsen från att i sina stadgar inta bestäm-
melser som är strängare än denna förordning
eller som kompletterar det. Bestämmelserna i
stadgarna skall emellertid då tillämpas gene-
rellt på alla emittenter. Dessutom kan dessa
krav tillämpas endast på sådana ansökningar
om upptagande av värdepapper på börslistan
som har gjorts efter det att stadgarna har
fastställts i finansministeriet och offentlig-
gjorts.

2 §
Aktiebolag och emittenter av masskulde-

brev som ansöker om att värdepapper som de
emitterat skall upptas på börslistan skall till
sin ansökan foga ett finskt handelsregister-
utdrag samt bolagsordning som är antecknad
i handelsregistret.

Om de handlingar som nämns i 1 mom. inte
kan fogas till ansökan, skall till den fogas
motsvarande handlingar, sökandens stiftelse-
urkund eller något annat bevis på sökandens

rättsliga natur. Om värdepappers rättsliga
natur inte framgår av handlingarna, skall till
ansökan fogas något annat bevis på deras
rättsliga natur.

Vad som föreskrivs ovan i 1 och 2 mom.
gäller inte stater, delstater, kommuner och
samkommuner samt inte internationella of-
fentliga organ, med undantag för kravet i
2 mom. på att till ansökan skall fogas ett bevis
på värdepapprens rättsliga natur.

3 §
Det förväntade marknadsvärdet på aktier

som tillhör det aktieslag som är föremål för
ansökan om upptagande på börslistan eller,
om det inte kan beräknas, det sammanlagda
beloppet av eget kapital i det aktiebolag som
emitterat aktierna skall uppgå till minst en
miljon euro.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
kan på börslistan upptas aktier av samma slag
som de som tidigare upptagits på börslistan.

Finansinspektionen kan på ansökan av
fondbörsen medge undantag från det krav
som avses i 1 mom. när det gäller andra aktier
än finska bolags, om Finansinspektionens
bedömer att det också annars finns en
tillräcklig marknad för aktierna.

Om de krav som ställs av en annan
sammanslutning som ordnar offentligt handel
med värdepapper i Finland är desamma eller

2402



lägre än de krav som avses i 1 mom., kan
fondbörsen i sina stadgar fastställa krav som
är strängare än de krav som avses i 1 mom.

4 §
Ett aktiebolag som har emitterat aktier som

är föremål för ansökan om upptagande på
börslistan skall till fondbörsen inlämna revi-
derade finsk- eller svenskspråkiga bokslut för
de tre närmast föregående avslutade räken-
skapsperioderna.

Finansinspektionen kan på ansökan av
fondbörsen medge undantag från det krav
som avses i 1 mom., om det är i bolagets eller
investerarnas intresse och om investerarna
enligt Finansinspektionens uppfattning har
tillgång till den information som behövs för
att de skall kunna bilda sig en välgrundad
uppfattning om bolaget och de aktier som är
föremål för ansökan.

5 §
Om värdepapper har erbjudits allmänheten

kan de offererade värdepappren upptas på
börslistan först sedan tecknings- eller anbuds-
perioden har utgått.

Vad som föreskrivs ovan i 1 mom. gäller
inte skuldebrev som utfärdas fortlöpande, när
slutdatum för teckning inte är bestämt.

6 §
Aktier och skuldebrev som emitterats som

värdepapper av ett aktiebolag eller ett annat
företag med hemort inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet skall uppfylla kra-
ven i emittentens hemstat. Detsamma gäller
skuldebrev vilka såsom värdepapper emitte-
rats av stater som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, deras delstater,
kommuner och samkommuner.

Skuldebrev som emitteras endast i Finland
skall som värdepapper dock överensstämma
med finsk lagstiftning.

Aktier och skuldebrev, vilkas emittent är
hemmahörande i en stat utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, skall som
värdepapper tillgodose investerarnas behov
av skydd.

Om värdepapper som avses i 1 och 3 mom.
till formen inte uppfyller de krav som ställs
på värdepapper i Finland, skall fondbörsen
offentliggöra denna omständighet.

7 §
Bland allmänheten i stater som tillhör

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
skall ett tillräckligt antal aktier av det slag
som är föremål för ansökan om upptagande
på börslistan vara spridda, dock så många att
de svarar mot minst en fjärdedel av det
aktiekapital som aktieslaget representerar.

Finansinspektionen kan på ansökan av
fondbörsen medge undantag från det krav
som avses i 1 mom. i det fall att kravet
uppfylls först när aktierna har upptagits på
börslistan, om Finansinspektionen anser att
kravet uppfylls inom tillräckligt kort tid efter
det att aktierna har upptagits på börslistan.
Finansinspektionen kan på ansökan av fond-
börsen också medge undantag, om Finansin-
spektionen bedömer att marknaden för ak-
tierna även annars kommer att vara tillräcklig
med beaktande av antalet aktier av samma
slag och deras spridning bland allmänheten.
Undantag som avses här kan inte medges när
det gäller finska bolags aktier.

När ansökan om upptagande på börslistan
gäller en ytterligare post av aktier av samma
slag, kan fondbörsen pröva antalet aktier, som
är i allmänhetens besittning, i förhållande till
samtliga emitterade aktier av samma slag.

Om aktierna har upptagits på börslistan i en
stat utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och allmänheten i staten i fråga
besitter ett tillräckligt antal aktier, kan ak-
tierna upptas på börslistan även i Finland.

8 §
Det sammanlagda beloppet av skuldebrev

som är föremål för ansökan om upptagande
på börslistan skall uppgå till minst 200 000
euro.

Det krav som avses i 1 mom. tillämpas inte
då skuldebrev, som är en del av en fortlö-
pande emittering där emissionens storlek inte
är bestämd på förhand, är föremål för ansökan
om upptagande på börslistan.

Finansinspektionen kan på ansökan av
fondbörsen medge undantag från det krav
som avses i 1 mom. när det gäller andra
skuldebrev än finska emittenters, om Finans-
inspektionen bedömer att marknaden för
skuldebreven även annars kommer att vara
tillräcklig.
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9 §
Vad som i denna förordning föreskrivs om

masskuldebrev och emittenter av masskulde-
brev gäller med undantag av 8 § i tillämpliga
delar även andra i 1 kap. 2 § 1 mom. 2, 4 och
6 punkten i värdepappersmarknadslagen av-
sedda värdepapper än masskuldebrev och
emittenter av masskuldebrev.

10 §
Denna förordning träder i kraft den 28

september 2006. Genom denna förordning
upphävs finansministeriets beslut av den 13
oktober 1994 om krav för upptagande av
värdepapper på börslistan (906/1994).

Helsingfors den 26 september 2006

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör Tuomas Majuri
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