
Rättelser till Finlands författningssamling

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

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
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På sidan 7, Bilaga 1, Del 4, nr 26.6, tredje kolumnen står:
Specificera anmärk-
ningarna:-normalt
tidsschema- tätare
tidsschema (enligt
läkarintyg)- ändring
av information (kod
9.a.2) - ändring av
restriktionskod-
övrigt + 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

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
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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


