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Lag

Nr 241

om ändring av 53 § folkpensionslagen

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 53 § som följer:

53 §
Riksdagen väljer tolv fullmäktige, och för

var och en av dem en suppleant, att överva-
ka folkpensionsanstaltens förvaltning och
verksamhet samt antar en instruktion för
fullmäktige.
Fullmäktige tillsätts under valperiodens

första riksmöte för hela valperioden.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.
Mandattiden för de fullmäktige som har

valts innan lagen har trätt i kraft fortsätter i
överensstämmelse med det beslut som avser
valet av dem.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

RP 191/1999
ShUB 1/2000
RSv 6/2000
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Fö r o rdn i n g

Nr 242

om ändring av 3 § förordningen om konstnärsprofessurer och om statens
konstnärsstipendier

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

På föredragning av kulturministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till undervis-
ningsministeriets verksamhetsområde,
ändras i förordningen den 30 december 1969 om konstnärsprofessurer och om statens

konstnärsstipendier (845/1969) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 76/1981, som
följer:

3 §
Konstnärsprofessorer utnämns av central-

kommissionen för konst bland personer som
föreslagits av statens konstkommissioner,
antingen tills vidare eller för högst fem år.
När en konstnärsprofessur skall besättas

skall centralkommissionen för konst anmoda
statens konstkommissioner att för central-
kommissionen lägga fram motiverade
förslag till personer som kommer i fråga.
Då centralkommissionen för konst besätter

en konstnärsprofessur skall den se till att

konstens olika områden såvitt möjligt blir
representerade.
Om konstnärsprofessorer som utses på

bestämd tid redan tidigare innehar en statlig
tjänst, befrias de från skötseln av denna för
den tid de är konstnärsprofessor.
Konstnärsprofessorer beviljas tjänstledighet

av centralkommissionen för konst.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2000.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister Maija Rask
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Fö r o rdn i n g

Nr 243

om alkoholbolagets verksamhet

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

På föredragning av omsorgsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till social-
och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, föreskrivs med stöd av 62 § alkohollagen av
den 8 december 1994 (1143/1994):

Alkoholbolagets allmänna skyldigheter

1 §
Det alkoholbolag som avses i 3 § alkohol-

lagen (1143/1994) skall bedriva detaljhandel
med alkoholdrycker på ett sätt som syftar till
att förebygga de skadeverkningar som är
förenade med alkoholkonsumtion.
Förvaltningsrådet fastställer för ett kalen-

derår i sänder en verksamhetsplan med den-
na målsättning.
Alkoholbolaget skall i sin verksamhet fästa

särskilt avseende vid ett förnuftigt utnyttjan-
de av naturresurserna samt vid de krav som
miljöskyddet ställer.

2 §
Alkoholbolagets beslut om införande av

alkoholdrycker i detaljhandeln och avlägs-
nande av alkoholdrycker ur detaljhandeln
samt om prissättning av alkoholdrycker skall
fattas på offentliga och opartiska grunder,
oberoende av tillverkarens eller säljarens
nationalitet eller hemort.
Vad som bestäms i 1 mom. skall tillämpas

också på hur alkoholdrycker ställs fram och
på andra försäljningsarrangemang i alkohol-
butiker samt på presentation av alko-
holdrycker för konsumenterna.
Alkoholbolaget beslutar om de avtalsvill-

kor och procedurregler som gäller genom-
förandet av denna förordning och som träder
i kraft tidigast 30 dagar efter att de har of-

fentliggjorts. Alkoholbolagets varuleverantö-
rer och de organisationer som represente-
rar dessa skall före offentliggörandet på
lämpligt sätt beredas tillfälle att yttra sig om
förslaget till avtalsvillkor och procedurreg-
ler.

Införande av alkoholdrycker i detaljhandeln
och avlägsnande av alkoholdrycker ur

detaljhandeln

3 §
Alkoholbolaget beslutar på basis av mot-

tagna anbud om införande av alkoholdrycker
i detaljhandeln.
Alkoholbolaget skall årligen för anbudsgi-

varna utarbeta och offentliggöra
1) anvisningar och närmare bestämmelser

om inlämnande av anbud och behandlingen
av dem,
2) en förteckning över alkoholbolagets

existerande försäljningssortiment jämte varu-
leverantörer,
3) alkoholbolagets prognostiserade föränd-

ringar i försäljningssortimentets struktur,
4) tidtabeller för upphandling av produkter

för speciella evenemang och säsonger,
5) alkoholbolagets bedömning av den skä-

liga handläggningstiden för anbuden.

4 §
När alkoholbolaget beslutar huruvida en

alkoholdryck skall införas i detaljhandeln
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fäster det avseende vid alkoholdryckens kva-
litet, efterfrågan hos kunderna och andra af-
färsekonomiska faktorer. Alkoholbolaget
skall ytterligare fästa avseende vid alko-
holdryckens särskilda hälsoskadliga egen-
skaper.
Alkoholbolaget kan på grundval av en an-

mälan besluta införa alkoholdrycker i detalj-
handeln, om anbudsgivaren lovar bära den
affärsekonomiska risken för försäljningen
eller om anbudet gäller endast leveransför-
säljning. Alkoholbolaget kan emellertid i så
fall vägra införa en alkoholdryck i detaljhan-
deln på andra i denna förordning angivna
grunder än de affärsekonomiska.

5 §
Alkoholbolaget kan besluta avlägsna en

alkoholdryck ur detaljhandeln om detta är
motiverat med hänsyn till produktens kvali-
tet eller särskilda hälsoskadliga egenskaper
eller av affärsekonomiska orsaker.

6 §
Alkoholbolaget kan med hänsyn till om-

fattningen på det sortiment som erbjudes
konsumenterna besluta att en alkoholdryck
inte skall avlägsnas ur detaljhandeln av af-
färsekonomiska orsaker (serviceprodukt).
Ett beslut om att en alkoholdryck skall

väljas till serviceprodukt skall baseras på en
anbudstävling och gäller för högst tre år i
sänder.

Prissättningsbeslut

7 §
Alkoholbolaget beslutar om prissättningen

av alkoholdrycker på affärsekonomiska
grunder. Prissättningen skall vara skälig och
fastställandet av prissättningskoefficienten
för produktgrupperna bör basera sig på, att
alkoholbolaget får sina försäljningskostnader
och de kostnader som ansluter sig till skö-
tandet av ensamrätten täckta.

Bestämmelser om beslutsförfarandet

8 §
Alkoholbolaget skall se till att den som är

anställd hos bolaget inte behandlar anbud
1) om den anställde själv eller en nära

släkting till honom eller henne har givit an-
budet,
2) om beslutet kan väntas medföra synner-

lig nytta eller skada för den anställde eller
en nära släkting till honom eller henne,
3) om den anställde eller en nära släkting

till honom eller henne är biträde eller ombud
för en anbudsgivare eller för en person för
vilken beslutet väntas medföra synnerlig nyt-
ta eller skada,
4) om den anställde står i anställningsför-

hållande eller i ett anbudsrelaterat uppdrags-
förhållande till en anbudsgivare eller en per-
son för vilken avgörandet i ärendet kan vän-
tas medföra synnerlig nytta eller skada,
5) om den anställde är medlem av styrel-

sen, förvaltningsrådet eller ett därmed jäm-
förbart organ eller är verkställande direktör
eller intar motsvarande ställning i en sam-
manslutning eller stiftelse som har givit ett
anbud eller för vilken beslutet kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada,
6) om tilltron till den anställdes opartisk-

het av något annat särskilt skäl äventyras.
Vad som i 1 mom. bestäms om behandling

av anbud skall tillämpas också på beslut om
att en alkoholdryck avlägsnas ur försälj-
ningssortimentet. Med nära släkting avses de
släktingar som nämns i 10 § 2 mom. lagen
om förvaltningsförfarande (598/1982).

9 §
Alkoholbolaget skall underrätta anbudsgi-

varen eller varuleverantör om sitt beslut att
införa en alkoholdryck i sortimentet eller av-
lägsna den ur sortimentet.
Meddelandet skall sändas skriftligen eller

elektroniskt på den av anbudsgivaren eller
varuleverantör uppgivna adressen och i det
skall nämnas möjligheten att be alkoholbo-
laget om ett motiverat beslut samt rätten att
i enlighet med 51 § 3 mom. alkohollagen
söka ändring i alkoholbolagets beslut.
Alkoholbolaget skall inom 30 dagar efter

att ha mottagit begäran om ett motiverat be-
slut sända beslutet jämte anvisningar för
sökande av ändring på den av anbudsgivaren
eller varuleverantör uppgivna adressen.

10 §
Vad som bestäms i 9 § gäller också alko-

holbolagets beslut om prissättning av enskil-
da produkter.
Om ett beslut gäller prissättningskoeffici-

enten för en produktgrupp eller överhuvud-
taget en produktmängd som inte är bestämd
på förhand, skall i samband med offentlig-
görandet av beslutet nämnas rätten att i en-
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lighet med 51 § 3 mom. alkohollagen söka
ändring i alkoholbolagets beslut.

11 §
Utan hinder av tidigare beslut kan alkohol-

bolaget behandla och avgöra ett ärende på
nytt.
Om ändring har sökts i ett beslut, skall

alkoholbolaget utan dröjsmål sända det till
besvärsinstansen.

Övervakning och ändringssökande

12 §
Social- och hälsovårdens produkttillsyns-

central övervakar att denna förordning och
likaså de avtalsvillkor och procedurregler
iakttas, som alkoholbolaget har offentliggjort
för att genomföra förordningen.
Beslut som gäller införande av alko-

holdrycker i detaljhandeln och avlägsnande
av alkoholdrycker ur detaljhandeln samt

prissättningsgrunder för detaljhandeln kan
verkställas utan hinder av att ändring sökts,
om inte social- och hälsovårdens produkttill-
synscentralen beslutar annat.

Särskilda bestämmelser

13 §
Bestämmelserna i 3—8 § tillämpas inte på

sådana genom jäsning tillverkade alko-
holdrycker som innehåller högst 4,7 volym-
procent etylalkohol.

14 §
Denna förordning träder i kraft den 15

mars 2000.
Förordningens 3 § 2 mom. och 6 § 2

mom. tillämpas från och med den 1 septem-
ber 2000. Den verksamhetsplan som avses i
förordningens 1 § 2 mom. skall första gång-
en uppgöras för år 2001.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister Eva Biaudet
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Miljöministeriets beslut

Nr 244

om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter
till staten (150/1992) beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om miljötillstånds-
verkens avgiftsbelagda prestationer, om
grunderna för avgifterna samt om de avgifter
som bärs upp för offentligrättsliga presta-
tioner.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fas-
ta avgifter bärs upp är de prestationer som
räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §

Prestationer som prissätts på affärs-
ekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som
prissätts på affärsekonomiska grunder är
följande tjänster och andra prestationer som
utförs på beställning eller på basis av annan
uppdragsgivning:
1) utbildningstjänster;
2) överlåtelse av data, direktanvändning av

datasystem och informationssökning;
3) användning av lokaliteter som dispone-

ras av miljötillståndsverket;

4) andra än i 2 § avsedda kopior av hand-
lingar;
5) andra motsvarande prestationer.

4 §

Bestämmelser om uppbörd av avgifter för
offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan uppbärs av den
sökande en sådan andel av avgiften enligt
tabellen i bilagan som motsvarar den arbets-
insats som gjorts.
För jakande och nekande beslut uppbärs

en lika stor avgift, om inte annat bestäms.
Från avgiften för behandling av ett ärende

som en domstol på grund av besvär återsänt
för behandling avdras det belopp som burits
upp för miljötillståndsverkets tidigare beslut
i ärendet.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2000
och är i kraft fram till utgången av år 2001.
I ärenden som anhängiggjorts vid vatten-

domstolen eller vid en regional miljöcentral
innan detta beslut träder i kraft uppbärs av-
giften för beslutet enligt de bestämmelser
som var i kraft då ärendet anhängiggjordes.

Helsingfors den 23 februari 2000

Miljöminister Satu Hassi

Regeringssekreterare Jukka Nurmio
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Miljöministeriets beslut

Nr 245

om de regionala miljöcentralernas prestationer

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 2000

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter
till staten (150/1992) beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om de regionala
miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer,
om grunderna för avgifterna samt om de
avgifter som bärs upp för offentligrättsliga
prestationer.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fas-
ta avgifter bärs upp är de prestationer som
räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §

Prestationer som prissätts på affärsekono-
miska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som
prissätts på affärsekonomiska grunder är föl-
jande tjänster och andra prestationer som
utförs på beställning eller på basis av annan
uppdragsgivning:
1) undersöknings- och laboratorietjänster;
2) utbildningstjänster;
3) hydrometriska mätningar;
4) planering av datasystem samt uppbygg-

nad och underhåll av sådana;
5) tillverkning av apparatur och varor;
6) reparations- och transporttjänster;
7) planerings- och byggnadstjänster;
8) sakkunnigutlåtanden om dimensione-

ringen av öppningar till broar och trummor;
9) grundvattensundersökningar;
10) publikationer, tidningar, videoband,

ljudband och andra motsvarande prestatio-
ner;

11) överlåtelse av data samt direktanvänd-
ning av datasystem;
12) informationssökning och fjärrlånetjäns-

ter;
13) försäljning och överlåtelse av nyttjan-

derätten till metoder, datasystem, program
och andra motsvarande prestationer;
14) användning av lokaliteter som dispo-

neras av de regionala miljöcentralerna;
15) andra än i 2 § avsedda kopior av

handlingar;
16) användning av utrustning;
17) andra motsvarande prestationer.
För internationell överlåtelse av data och

publikationer uppbärs ingen avgift, om detta
bygger på reciprocitet eller allmän interna-
tionell praxis och om användningen följer de
allmänna villkor som den regionala miljö-
centralen satt upp.

4 §

Bestämmelser om uppbörd av avgifter för
offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan uppbärs an den
sökande en sådan andel av avgiften enligt
tabellen i bilagan som motsvarar den arbets-
insats som gjorts.
För jakande och nekande beslut uppbärs

en lika stor avgift, om inte annat bestäms.
Från avgiften för behandling av ett ärende

som en domstol på grund av besvär återsänt
för behandling avdras det belopp som burits
upp för miljötillståndsverkets tidigare beslut
i ärendet.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2000
och är i kraft fram till utgången av år 2001.

663



I ärenden som anhängiggjorts innan detta
beslut träder i kraft uppbärs avgiften för be-
slutet till samma belopp som enligt de be-
stämmelser som gällde innan beslutet trädde
i kraft. Detsamma gäller sådana beslut som
ges med stöd av byggnadslagen (379/1958) i

ärenden som anhängiggjorts efter att detta
beslut trätt i kraft.
Genom detta beslut upphävs miljöministe-

riets beslut av den 23 februari 1995 om de
regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda
prestationer (240/1995).

Helsingfors den 23 februari 2000

Miljöminister Satu Hassi

Regeringssekreterare Jukka Nurmio
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