
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2004 Utgiven i Helsingfors den 3 februari 2004 Nr 62—66

INNEHÅLL
Nr Sidan
62 Lag om försök med regionfullmäktige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
63 Lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
64 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättandet av
Internationella vinorganisationen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

65 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som
transporterar farligt eller havsförorenande gods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

66 Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för J.L. Runeberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Lag

Nr 62

om försök med regionfullmäktige

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syftet med försöket med regionfullmäktige

I denna lag bestäms om ett försök med
regionfullmäktige, som kan genomföras i de
försöksregioner som nämns i 2 § lagen om
försök med samarbete inom regioner
(560/2002). Syftet med försöket är att in-
hämta erfarenheter av regionalt, demokratiskt
beslutsfattande och dess effekter på ordnan-
det, finansieringen, tillgången och kvaliteten
på offentliga tjänster samt på kommunalför-
valtningen.

Målet med försöket är att hitta olika sätt att
trygga en jämlik tillgång på offentliga tjäns-
ter och att trygga finansieringen av dem samt
att utöka invånarnas möjligheter att delta i
uppgifter som kommunerna sköter gemen-
samt.

2 §

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige väljs i samband med
kommunalval av invånarna i kommunerna
inom försöksregionen för fyra kalenderår i
sänder på det sätt som bestäms i denna lag.
Regionfullmäktige har minst en represen-

tant för varje kommun inom regionen. Re-
gionfullmäktige har minst 27 och högst 85
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ledamöter i enlighet med ett avtal mellan
kommunerna inom försöksregionen, om inte
något annat följer av 14 §.
Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en
ordförande och ett behövligt antal vice
ordförande för fullmäktiges mandattid, om
inte fullmäktige har fattat beslut om en
kortare tid. Ordföranden och vice ordföran-
dena väljs vid samma valförrättning.

3 §

Regionfullmäktiges allmänna uppgifter

Regionfullmäktige beslutar om de centrala
målen för regionförvaltningens verksamhet
och ekonomi, om förvaltningsstadgan och
andra instruktioner samt om den årliga
budgeten och användningen av anslag.

4 §

Avtal om regionförvaltning och region-
fullmäktige

När kommunerna inom försöksregionen
beslutar om regionförvaltningen och region-
fullmäktige skall de åtminstone avtala om
1) vilka uppgifter som skall anförtros
regionförvaltningen och antalet fullmäktige-
ledamöter,
2) finansieringen av regionförvaltningen
och dess uppgifter,
3) regionförvaltningens namn,
4) upplösning av regionförvaltningen,
5) medlemskommunernas andelar i region-
förvaltningens tillgångar och deras ansvar för
regionförvaltningens skulder samt annat som
gäller regionförvaltningens ekonomi,
6) hur regionförvaltningen och ekonomin
skall granskas,
7) ställningen för en medlemskommun som
utträder ur regionförvaltningen och för de
medlemskommuner som fortsätter verksam-
heten.
Kommunerna inom försöksregionen kan
inte avtala om sådana frågor som kommu-
nallagen (365/1995) reglerar på ett för sam-
kommuner bindande sätt.
Avtalet om regionförvaltningen godkänns
av fullmäktige i kommunerna inom försöks-
regionen och fastställs av statsrådet vid dess

allmänna sammanträde. Avtalet träder i kraft
när statsrådet har fastställt det. Fullmäktige i
en kommun inom försöksregionen kan säga
upp avtalet om regionförvaltningen senast ett
år före utgången av regionfullmäktiges man-
dattid. Uppsägningen träder i kraft vid ut-
gången av regionfullmäktiges mandattid.
Statsrådet kan fastställa ett avtal som avses

i 3 mom., om de uppgifter som anförtros
regionförvaltningen är av vittgående bety-
delse samt centrala för ordnandet av servicen
eller för ekonomin eller utvecklingen i re-
gionen och dess kommuner. För att ett avtal
skall kunna fastställas krävs dessutom att de
uppgifter som anförtros regionförvaltningen
bildar en tillräckligt betydelsefull helhet för
regionfullmäktige.

5 §

Finansiering av regionförvaltningen

Kommunerna inom försöksregionen skall
komma överens om att beräkningsgrunden för
merparten av den finansiering som kommer
från kommunerna för regionförvaltningens
uppgifter är en viss summa per invånare eller
en viss andel av kommunens inkomster.
Avgiftsgrunderna skall vara desamma för alla
kommuner inom regionen. När regionförvalt-
ningen inleder sin verksamhet kan man avtala
om en övergångstid på högst tre år, under
vilken grunderna för kommunernas andelar
av finansieringen förenhetligas.
När regionförvaltningen är utbildnings-

anordnare i stället för medlemskommunerna
används som grund för den statliga finansi-
eringen enligt lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet
(635/1998) priserna per enhet uträknade
särskilt för varje medlemskommun som om
medlemskommunerna fortfarande skulle
anordna utbildningen.
Regionförvaltningen och medlemskommu-

nerna kan beviljas statsandel och statsunder-
stöd för utvecklings- och anläggningsprojekt
som förutsätts av de uppgifter inom social-
och hälsovården samt undervisnings- och
kulturverksamheten som ankommer på för-
söksregionen på det sätt som bestäms i lagen
om planering av och statsandel för social- och
hälsovården (733/1992) samt i lagen om
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finansiering av undervisnings- och kultur-
verksamhet.

6 §

Andra organ inom regionförvaltningen

För beredningen och verkställigheten av
regionfullmäktiges beslutsfattande tillsätter
regionfullmäktige en regionstyrelse och en i
71 § kommunallagen avsedd revisionsnämnd
för organisering av granskningen av försöks-
regionens förvaltning och ekonomi.
Inom regionförvaltningen kan finnas andra
organ enligt vad regionfullmäktige bestäm-
mer i sin instruktion.

2 kap.

Regionval

7 §

Regionval samt ledamöter och ersättare i
fullmäktige

Regionfullmäktigeval (regionval) förrättas
som direkta, hemliga och proportionella val i
samband med kommunalval. Alla röstberät-
tigade har lika rösträtt.
Försöksregionen utgör valdistrikt. I varje
kommun inom försöksregionen uppställs
egna kandidater. Från varje kommun väljs det
antal fullmäktigeledamöter som följer av den
räkneoperation som avses i 14 §. För leda-
möterna väljs bland de icke-invalda kandi-
daterna från varje valförbund, parti och
gemensam lista som uppträtt i regionvalet ett
lika stort antal ersättare som antalet ledamö-
ter, dock minst två. En ledamot som blivit
vald i egenskap av kandidat för en valmans-
förening utanför de gemensamma listorna har
ingen ersättare.
Konstateras det att en ledamot har förlorat
sin valbarhet eller har han eller hon befriats
från sitt uppdrag eller avlidit, kallar region-
fullmäktigeordföranden i hans eller hennes
ställe för den återstående mandattiden en
ersättare från valförbundet, partiet eller den
gemensamma listan i fråga.
Vid regionval finns de kandidater som
uppställts i alla kommuner inom försöksre-
gionen på en sammanställning av kandidat-

listorna. Justitieministeriet meddelar närmare
föreskrifter om utarbetandet av sammanställ-
ningen.

8 §

Rösträtt

Angående rösträtt i regionval gäller vad
som föreskrivs om rösträtt i kommunalval.

9 §

Allmän valbarhet

Valbar till regionfullmäktige är den som
1) har någon av försöksregionens kommu-

ner som hemkommun,
2) har rösträtt i kommunalval i någon

kommun inom försöksregionen det år då
fullmäktige väljs, och
3) inte är omyndig.
Som kandidat vid val till regionfullmäktige

får endast ställas upp den som skriftligen har
gett sitt samtycke till mottagande av fullmäk-
tigeuppdraget.

10 §

Begränsningar i valbarheten

Valbar till regionfullmäktige är inte
1) en statstjänsteman som sköter tillsyns-

uppgifter som direkt riktar sig mot kommu-
nalförvaltningen, och inte
2) den som sköter en ledande uppgift eller

en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift inom
något av regionfullmäktiges uppgiftsområ-
den.
Den som sköter en uppgift som avses i 1

mom. är valbar till fullmäktige, om skötseln
av uppgiften upphör innan fullmäktiges man-
dattid börjar.

11 §

Förrättande av val

Regionval förrättas med iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna i valla-
gen (714/1998). Angående rätt att för-
handsrösta i regionval gäller dock vad som
bestäms i 12 §.
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12 §

Rätt att förhandsrösta

Varje röstberättigad får förhandsrösta i
regionval på allmänna förhandsröstningsstäl-
len och i anstalter i kommunerna inom
försöksregionen.
En röstberättigad, vars rörelse- eller funk-
tionsförmåga är så begränsad att han eller hon
inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till
röstnings- eller förhandsröstningsstället, får
så som bestäms i 55 § vallagen förhandsrösta
hemma i den kommun inom försöksregionen
som i rösträttsregistret har antecknats som
hans eller hennes hemkommun.

13 §

Kandidatuppställning

Vid kandidatuppställning och kandidatan-
sökan iakttas i tillämpliga delar 146—156 §
vallagen med beaktande av vad som bestäms
i denna paragraf.
Om flera partier sluter sig samman till ett
valförbund i någon kommun, skall samma
valförbund slutas i alla kommuner inom
försöksregionen.
Om minst två gemensamma listor som
ställer upp kandidater har kommit överens om
att bilda en gemensam regionlista, skall varje
valombud för en sådan gemensam lista inge
anmälan om detta till den kommunala cen-
tralvalnämnden samtidigt som anmälan enligt
156 § vallagen görs. Varje gemensam lista
som bildar en gemensam regionlista skall ha
samma beteckning.
Ett parti, ett valförbund eller en gemensam
lista har rätt att i en kommun ställa upp ett
antal kandidater som är högst två gånger så
stort som antalet regionfullmäktigeledamöter
som skall väljas från kommunen. Om det från
kommunen ändå väljs färre än fem region-
fullmäktigeledamöter, är det högsta antalet
kandidater tio.
Partiernas och valmansföreningarnas val-
ombud vid kommunalval kan också vara
valombud vid val till regionfullmäktige.

14 §

Fördelningen av platserna i region-
fullmäktige mellan kommunerna

Platserna i regionfullmäktige fördelas mel-
lan kommunerna inom försöksregionen enligt
uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid
utgången av den sista dagen i maj månad
valåret. Invånarantalet i varje kommun divi-
deras med invånarantalet i försöksregionen,
och resultatet multipliceras med antalet leda-
möter i regionfullmäktige. Varje kommun får
ett antal ledamöter som motsvarar det hela tal
räkneoperationen ger. Om alla platser inte då
blir fördelade, fördelas de återstående plat-
serna mellan kommunerna i den ordning som
följer av decimaltalens storlek i de tal som
räkneoperationen givit.
Varje kommun skall ha minst en plats i

regionfullmäktige. Om den räkneoperation
som avses i 1 mom. leder till att någon
kommun inom försöksregionen blir utan plats
i regionfullmäktige, utökas antalet platser i
regionfullmäktige enligt 2 § 2 mom. så att var
och en av de kommuner som blivit utan
företrädare får en plats.
Justitieministeriet bestämmer om fördel-

ningen mellan platserna i regionfullmäktige i
god tid före valet genom beslut som publi-
ceras i Finlands författningssamling.

15 §

Uträkning av valresultatet i kommunen

Centralvalnämnden i kommunen fastställer
vid ett sammanträde som hålls den tredje
dagen efter valdagen och som börjar klockan
12.00 de röstetal som varje kandidat, parti,
valförbund eller gemensam lista har fått
sammanlagt i kommunen, och meddelar utan
dröjsmål de sålunda fastställda röstetalen och
det totala antalet avgivna röster i kommunen
till centralvalnämnden för regionvalet.
Centralvalnämnd för regionvalet är cen-

tralvalnämnden i den kommun inom försöks-
regionen som har det största invånarantalet
enligt 14 § 1 mom.
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16 §

Bestämmande av valresultatet

Efter att ha fått det meddelande som avses
i 15 § från centralvalnämnderna i försöksre-
gionens kommuner räknar centralvalnämnden
för regionvalet samman röstetalen för varje
parti, valförbund, gemensam regionlista och
gemensam lista som inte hör till någon
gemensam regionlista inom försöksregionen.
Härefter tilldelas varje parti, valförbund,
gemensam regionlista och gemensam lista
som inte hör till någon gemensam regionlista
regionjämförelsetal, så att varje parti, valför-
bund och gemensam lista som första jämfö-
relsetal erhåller partiets, valförbundets eller
den gemensamma listans hela antal röster,
som andra jämförelsetal hälften därav, som
tredje jämförelsetal en tredjedel, som fjärde
jämförelsetal en fjärdedel, och så vidare.
Regionjämförelsetal för en kandidat för en
valmansförening som inte hör till någon
gemensam lista är kandidatens röstetal. Här-
näst placeras alla regionjämförelsetal i den
ordning som deras storlek anger och av dem
väljs från seriens början ett antal som
motsvarar antalet platser i regionfullmäktige.
Dessa regionjämförelsetal visar hur många
platser varje parti, valförbund, gemensam
regionlista, gemensam lista som inte hör till
någon gemensam regionlista eller valmans-
förening som inte hör till någon gemensam
lista får i regionfullmäktige.

17 §

Besättande av platserna i fullmäktige från de
enskilda kommunerna

Om ett parti, ett valförbund, en gemensam
regionlista eller en gemensam lista som inte
hör till någon gemensam regionlista har fått
endast en plats i regionfullmäktige, besätts
platsen i den kommun där partiets, valför-
bundets, den gemensamma regionlistans eller
den utanför de gemensamma regionlistorna
stående gemensamma listans kandidater har
fått flest röster. Om ett parti, ett valförbund,
en gemensam regionlista eller en gemensam
lista som inte hör till någon gemensam
regionlista har fått minst två platser i full-

mäktige, fördelas de mellan kommunerna i
samma förhållande som partiets, valförbun-
dets, den gemensamma regionlistans eller den
utanför de gemensamma regionlistorna
stående gemensamma listans röster fördelar
sig mellan kommunerna. För detta divideras
det röstetal partiet, valförbundet, den gemen-
samma regionlistan eller den gemensamma
lista som inte hör till någon gemensam
regionlista fått i kommunen med det röstetal
som partiet, valförbundet, den gemensamma
regionlistan eller den gemensamma lista som
inte hör till någon gemensam regionlista fått
inom försöksregionen, och det tal som erhålls
multipliceras med det antal platser i fullmäk-
tige som partiet, valförbundet, den gemen-
samma regionlistan eller den gemensamma
lista som inte hör till någon gemensam
regionlista fått i försöksregionen. Från varje
kommun väljs ett antal kandidater för partiet,
valförbundet eller den gemensamma listan
som motsvarar det hela tal som resultatet
utvisar. Om partiets, valförbundets eller den
gemensamma listans alla platser inte blir
besatta på detta sätt, fördelas de återstående
platserna mellan kommunerna i den ordning
som följer av decimaltalens storlek.
I varje kommun fördelas de fullmäktige-

platser som bestämts på det sätt som anges i
1 mom. inom partierna, valförbunden och de
gemensamma listorna i den ordning som
kandidaternas personliga röstetal anger.

18 §

Överföring av fullmäktigeplatser inom ett
parti, ett valförbund eller en gemensam lista

från en kommun till en annan

Om det efter att fullmäktigeplatserna har
besatts från de enskilda kommunerna i en-
lighet med 17 § från någon kommun har valts
flera fullmäktigeledamöter än vad som be-
stäms i justitieministeriets beslut enligt 14 §
3 mom., överförs från kommunen ett antal
fullmäktigeplatser som motsvarar skillnaden
till en sådan kommun där antalet fullmäkti-
geplatser på motsvarande sätt har blivit för
litet. Ett partis, ett valförbunds eller en
gemensam listas enda fullmäktigeplats kan
inte överföras till en annan kommun.
Centralvalnämnden för regionval överför
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vid behov från en kommun som i enlighet
med 1 mom. har extra platser till en kommun
som bestäms genom lottning den plats som
har det lägsta personliga röstetalet.

19 §

Ersättare i fullmäktige

Till ersättare för en regionfullmäktigeleda-
mot utses den första icke-invalda kandidat i
samma kommun från det parti, det valförbund
eller den gemensamma lista som den valde
hörde till.
Om en regionfullmäktigeledamot inte får
en ersättare på något annat sätt, utses till
ersättare den icke-invalda kandidat i kom-
munen som enligt 17 § skulle vara den
följande att bli vald.
Om en ersättare blir fullmäktigeledamot
eller bortfaller av någon annan orsak, skall
centralvalnämnden för regionvalet utse en ny
ersättare för regionfullmäktigeledamoten med
iakttagande av vad som bestäms i 1 och 2
mom.

20 §

Fastställande och tillkännagivande av
valresultatet

Centralvalnämnden för regionvalet faststäl-
ler, offentliggör samt tillkännager resultatet
av regionvalet med iakttagande i tillämpliga
delar av vad som bestäms om kommunalval.

21 §

Sökande av ändring i valresultatet

Ändring i ett beslut genom vilket resultatet
av regionval har fastställts får sökas på det
sätt som i 8 kap. vallagen bestäms om
sökande av ändring i kommunalval.
När det bestäms om nyval och när valre-
sultatet rättas tillämpas 103 § vallagen.

22 §

Tillämpning av andra bestämmelser vid
regionval

Till den del något annat inte bestäms i

denna lag iakttas vid regionval bestämmel-
serna i vallagen. Vid regionval iakttas dess-
utom bestämmelserna om kommunalval, om
inte något annat bestäms i denna lag, samt 37
och 38 § kommunallagen.
Vid regionval iakttas vad som i lagen om

anmälan av kandidaters valfinansiering
(414/2000) föreskrivs om anmälan av valfi-
nansiering vid kommunalval. Anmälan görs
till centralvalnämnden för regionvalet.

23 §

Förordnande om val och närmare
bestämmelser

Justitieministeriet förordnar om regionval
senast före utgången av mars månad valåret
och utfärdar genom förordning de närmare
bestämmelser som behövs för förrättandet av
val.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

24 §

Tillämpning av annan lagstiftning

Angående regionförvaltningen, invånarnas
rätt till inflytande, förtroendevalda, anställda,
förvaltningsförfarande, ekonomi, granskning
av förvaltningen och ekonomin samt kom-
munernas samarbete gäller i tillämpliga delar
vad som i kommunallagen bestäms om
samkommuner. På regionfullmäktige tilläm-
pas kommunallagens bestämmelser om full-
mäktige och på regionstyrelsen kommunal-
lagens bestämmelser om kommunstyrelsen.
Angående de uppgifter som överförts till

regionförvaltningen samt om de tjänstemän
och arbetstagare som sköter dessa uppgifter
gäller vad som särskilt bestäms om dem i den
lagstiftning som gäller de överförda uppgif-
terna.

25 §

Ändringssökande

Angående sökande av ändring i beslut som
regionförvaltningens organ fattat med stöd av
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denna lag gäller vad som i 11 kap. kommu-
nallagen bestäms om rättelseyrkande och
kommunalbesvär. Rätttelseyrkande och kom-
munalbesvär får även anföras av kommuner
och kommunmedlemmar inom försöksregio-
nen.
Angående sökande av ändring i beslut som
regionförvaltningens organ har fattat i fråga
om en uppgift som överförts till organet gäller
vad som bestäms om ändringssökande i den
lagstiftning som gäller den överförda uppgif-
ten.

26 §

Organisationskommission för region-
förvaltningen

För en ny regionförvaltning skall en orga-
nisationskommission tillsättas senast fyra må-
nader före regionvalet.
Antalet medlemmar och ersättare i orga-
nisationskommissionen bestäms och kommis-
sionen tillsätts av länsstyrelsen. Kommunsty-
relserna i kommunerna inom försöksregionen
skall för länsstyrelsen föreslå medlemmar och
ersättare. Länsstyrelsen skall, när den utser
medlemmar och ersättare, följa kommunsty-
relsernas förslag, om de inte står i strid med
varandra och kommissionens sammansättning
blir lagenlig. Kommissionen väljer inom sig
ordförande och vice ordförande.
Organisationskommissionen sköter förbe-
redelserna inför ordnandet av regionförvalt-
ningen till dess valresultatet har fastställts och
regionstyrelsen inleder sin mandattid.

Angående organisationskommissionen gäl-
ler i tillämpliga delar vad som bestäms om
kommunstyrelsen.

27 §

Organisering av regionförvaltningen

När det första gången har förrättats region-
val i en försöksregion och valresultatet har
fastställts skall det nya regionfullmäktige utan
dröjsmål och utan hinder av 4 § 1 mom. välja
regionstyrelse och vidta andra åtgärder som är
nödvändiga för att ordna regionförvaltningen.
Den till åldern äldste regionfullmäktigele-

damoten skall kalla regionfullmäktigeleda-
möterna till det första sammanträdet och leda
ordet där tills ordförande och vice ordförande
för fullmäktige har utsetts.
De som valts till regionstyrelsen börjar

genast sköta sina uppdrag. De andra förtro-
endevalda samt tjänstemännen börjar sköta
sina uppdrag först när avtalet om regionför-
valtningen träder i kraft, om det inte besluts
att de skall börja sköta sina uppdrag redan
tidigare.

4 kap.

Ikraftträdande

28 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 9 februari 2004
och gäller till utgången av 2012.

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Inrikesminister Kari Rajamäki
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Lag

Nr 63

om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 juni 2002 om försök med samarbete inom regioner (560/2002) 3 §,
4 § 2 mom. och 21 § och
fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

3 §

Överföring av kommuners uppgifter och
beslutanderätt

I kommunallagen (365/1995) eller i någon
annan lag föreskrivna uppgifter och beslutan-
derätten för en kommun inom en försöksre-
gion kan överföras på det sätt som föreskrivs
i 4, 5 och 5 a §. Uppgifter och beslutanderätt
kan dock inte med stöd av denna lag överföras
från en sådan samkommun som kommunerna
enligt lag skall höra till.

4 §

Överföring av uppgifter och beslutanderätt
till ett regionalt organ

— — — — — — — — — — — — —
Medlemmarna i organet skall vara valda av
fullmäktige i kommunerna inom försöksre-
gionen. Varje kommun skall ha åtminstone en
medlem i organet. På organet och dess
personal tillämpas i övrigt vad som i kom-

munallagen bestäms om samkommuner och
personal.
— — — — — — — — — — — — —

5 a §

Överförande av uppgifter och beslutanderätt
till regionförvaltningen

Kommunala uppgifter och kommunal be-
slutanderätt kan överföras till en regionför-
valtning, vars högsta beslutanderätt utövas av
regionfullmäktige som valts av invånarna i
kommunerna inom försöksregionen. Bestäm-
melser om regionförvaltningen finns i lagen
om försök med regionfullmäktige (62/2004).

21 §

Ikraftträdande och giltighet

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002
och gäller till den 31 december 2012. Lagens
6 § träder likväl i kraft den 1 januari 2003.

RP 41/2003
FvUB 13/2003
RSv 123/2003
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Denna lag träder i kraft den 9 februari
2004.
Om kommunala uppgifter och kommunal
beslutanderätt i enlighet med 5 a § överförs
till regionförvaltningen, överförs uppgifter
och beslutanderätt som baserar sig på avtal

som statsrådet fastställt innan lagen om försök
med regionfullmäktige trätt i kraft och som
anförtrotts försöksregionens andra organ till
regionförvaltningen när den inleder sin verk-
samhet.

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Inrikesminister Kari Rajamäki
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Republikens presidents förordning

Nr 64

om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorgani-
sationen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i

överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Paris den 3 april 2001 ingångna
överenskommelsen om upprättandet av Inter-
nationella vinorganisationen, som godkänts
av riksdagen den 10 december 2001 och som
godkänts av republikens president den 28
december 2001 och i fråga om vilken
godkännandeinstrumentet har deponerats hos
Frankrikes utrikesministerium den 10 januari
2002, är i kraft från den 1 januari 2004 så som
därom har överenskommits.

2 §
Lagen den 28 december 2001 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i överenskommel-
sen om upprättandet av Internationella vin-
organisationen (1563/2001) träder i kraft den
4 februari 2004.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 4

februari 2004.

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister
Statsminister Matti Vanhanen

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 6/2004)
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Statsrådets förordning

Nr 65

om ändring av förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar
farligt eller havsförorenande gods

Given i Helsingfors den 29 januari 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i förordningen av den 30 september 1994 om anmälningsskyldigheterna för fartyg
som transporterar farligt eller havsförorenande gods (869/1994) 1 - 4 §, av dessa lagrum 2 §
sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 76/1997, 34/1998, 252/1999 och 781/2000, 3 §
sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 76/1997 och 4 § sådan den lyder i nämnda
förordning 252/1999, samt
fogas en ny 4 a § som följer:

1 §

Tillämpning

Denna förordning tillämpas på alla fartyg
som transporterar farligt eller havsförore-
nande gods till eller från Finland.
Förordningen tillämpas dock inte på fis-
kefartyg, fritidsbåtar, krigsfartyg eller sådana
andra fartyg i administrativa uppgifter som
inte används i allmän trafik för person- och
godstransporter.
Förordningen tillämpas inte heller på det
bränsle som finns ombord eller på andra
farliga eller havsförorenande ämnen som är
avsedda för användning ombord

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) trafikidkare, den person som avses i 2 §
lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
(370/1995),
2) Marpol 73/78-konventionen protokollet

av år 1978 (FördrS 51/1983) till 1973 års
internationella konvention till förhindrande
av förorening från fartyg, sådan den jämte
ändringar är i kraft såsom bindande för
Finland,
3) SOLAS-konventionen 1974 års interna-

tionella konvention om säkerheten för män-
niskoliv till sjöss (FördrS 11/1981), sådan den
jämte ändringar är i kraft såsom bindande för
Finland,
4) havsförorenande gods oljor enligt defi-
nitionen i bilaga I till Marpol 73/78-konven-
tionen, skadliga flytande ämnen enligt defi-
nitionen i bilaga II till Marpol 73/78-kon-
ventionen och skadliga ämnen enligt defini-
tionen i bilaga III till Marpol 73/78-konven-
tionen,
5) IMDG-koden internationella sjöfartsor-
ganisationens (IMO) internationella kod för

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (32002L0059); EGT nr L 208, 5.8.2002, s. 10
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sjötransport av farligt gods, sådan den jämte
ändringar är i kraft såsom bindande för
Finland,
6) IBC-koden IMO:s internationella kod för
konstruktion och utrustning av fartyg som
transporterar farliga kemikalier i bulk, sådan
den jämte ändringar är i kraft såsom bindande
för Finland,
7) IGC-koden IMO:s internationella kod

för konstruktion och utrustning av fartyg för
transport av flytande gaser i bulk, sådan den
jämte ändringar är i kraft såsom bindande för
Finland,
8) BC-koden IMO:s kod för säkerheten vid
transport av fast gods i bulk, sådan den jämte
ändringar är i kraft såsom bindande för
Finland,
9) farligt gods gods som klassificeras i

IMDG-koden, i kapitel 17 i IBC-koden och
i kapitel 19 i IGC-koden samt fasta ämnen
som avses i appendix B till BC-koden,
10) INF-koden IMO:s kod för säker trans-
port ombord på fartyg av bestrålat kärn-
bränsle, plutonium och högaktivt avfall i
behållare, sådan den jämte ändringar är i kraft
såsom bindande för Finland,
11) INF-last i SOLAS-konventionens VII
kap. del D angiven last som innehåller
bestrålat kärnbränsle, plutonium eller vissa
radioaktiva avfall, som transporteras enligt
IMDG-koden,
12) avsändare den som ingår avtal med en
transportör om transport av gods till sjöss,
samt
13) avlastare den som avlämnar godset för
transport till sjöss.

3 §

Avsändarens och avlastarens anmälnings-
skyldighet

Avsändaren och avlastaren ansvarar för att
fartygets befälhavare eller trafikidkare före
lastningen ges en utredning om det farliga
eller havsförorenande godset. Av utredningen
skall framgå den korrekta tekniska beteck-
ningen för godset, FN-numret, om ett sådant
finns, riskkategori i enlighet med IMDG-,
IBC- eller IGC-koderna, fartygsklass i INF-
last, godsets kvantitet, identifikationsnummer
för andra transportenheter än tankar, om gods

transporteras i sådana enheter, samt den
adress där detaljerade uppgifter fås om
godset. Avsändaren och avlastaren skall dess-
utom försäkra sig om att det lastade godset
stämmer överens med utredningen.
Om någon föreskriven utredning av det

farliga eller havsförorenande godset inte har
lämnats, är det förbjudet att erbjuda det till
tranport eller lasta ombord det på fartyget och
för fartyget att transportera det.

4 §

Anmälningar om fartyget

Varje fartyg som lämnar en finländsk hamn
med farligt eller havsförorenande gods skall
före avfärd göra en anmälan till sjöfartsverket
i enlighet med verkets närmare föreskrifter.
Varje fartyg som anlöper en finländsk

hamn eller ankarplats såsom första destina-
tionshamn eller ankarplats från en hamn
utanför Europeiska ekonomiska samarbets-
området och som transporterar farligt eller
havsförorenande gods skall för att få anlöpa
hamnen eller ankarplatsen vid avresan från
lasthamnen göra en anmälan till sjöfartsverket
i överensstämmelse med verkets närmare
föreskrifter. Fås klarhet om destinationsham-
nen eller ankarplatsen först under resans lopp,
skall anmälan göras senast då destinations-
hamnen eller ankarplatsen är klar.
Anmälningarna som nämns i 1 och 2 mom.

och som trafikidkaren eller befälhavaren är
skyldiga att göra skall innehålla uppgifter om
fartygets namn, signalbokstäver, anropssig-
nal, IMO-nummer eller MMSI-nummer, des-
tinationshamn och beräknad ankomsttid dit,
beräknad avgångstid i fråga om fartyg som
lämnar en hamn utanför Europeiska unionen,
samt behörig detaljerad och fastställd förteck-
ning över lasten eller detaljerad stuvningsplan
över godsets kvantiteter och placering om-
bord samt de uppgifter som nämns i 3 § 1
mom. Dessutom skall anmälningen innehålla
uppgifter om antalet personer ombord.

4 a §

Undantag från anmälan om fartyg

Sjöfartsverket kan bevilja den regelbundna
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trafiken inom Finland eller mellan Finland
och ett annat medlemsland i Europeiska
unionen undantag från den anmälningsskyl-
dighet som föreskrivs i 4 § på följande
villkor:
1) det företag som bedriver regelbunden
trafik skall upprätta och kontinuerligt uppda-
tera en lista över berörda fartyg och
överlämna den till Sjöfartsverket,
2) för varje resa kan de uppgifter som avses
i 4 § 3 mom. på begäran utan dröjsmål,
dygnet runt överföras i elektronisk form till
Sjöfartsverket,
Sjöfartsverket kan i enlighet med villkoren
i 1 mom. bevilja undantag för regelbunden

trafik som bedrivs mellan en stat utanför
Europeiska unionen och Finland på eventuell
begäran av någon annan medlemsstat i
Europeiska unionen och i samarbete med alla
de medlemsstater, inklusive de kuststater,
som berörs av saken, om inte sjösäkerheten
äventyras genom detta.
Till ansökan om undantag skall fogas de

uppgifter som nämns i 4 § 3 mom.
Om villkoren i 1 eller 2 mom. inte längre

uppfylls skall Sjöfartsverket omedelbart åter-
kalla det beviljade undantaget.

Denna förordning träder i kraft den 5
februari 2004.

Helsingfors den 29 januari 2004

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Regeringssekreterare Minna Kivimäki
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Finansministeriets förordning

Nr 66

om jubileumsmyntet för J.L. Runeberg

Given i Helsingfors den 28 januari 2004

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 27
mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §
I anslutning till 200-årsjubileet med anled-
ning av Johan Ludvig Runebergs födelse
präglas ett jubileumsmynt med valören 10
euro.

2 §
Jubileumsmyntet är av silverlegering, av
vars vikt 925 promille är silver och 75
promille koppar. Halterna får variera högst
± 10 promilleenheter.

3 §
Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1
millimeter och dess vikt 27,4 ± 0,5 gram.
Högst 5 procent av mynten får till diame-
tern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §
Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bil-
derna och inskrifterna på de plana ytorna är
placerade så att vardera sidan av myntet är på
rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och
direktörens för Ab Myntverket i Finland
släktnamnsinitialer K och M.

5 §
Jubileumsmyntets präglar framgår av föl-

jande beskrivning och bilden nedan.
På myntets teckensida finns i relief en

detalj av en text i Helsingfors Tidningar från
1831.
På myntets valörsida finns i mitten Rune-

bergs porträtt i fördjupning, nedtill texten
J.L.RUNEBERG 1804 - 1877 i bågform
främst i relief, upptill texten 2004 SUOMI
FINLAND i bågform som fördjupning. Till
vänster om porträttet vågrätt i fördjupning
finns värdebeteckningen 10 och till höger om
porträttet tecknet e.

6 §
En del av jubileumsmynten med valören 10

euro kan vara specialpräglade, varvid botten
är spegelblank och figurens yta matt.
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7 §
De närmare detaljerna i jubileumsmyntets
präglar framgår av de originalpräglar och
originalarbetsredskap som förvaras hos Ab
Myntverket i Finland.

8 §
Denna förordning träder i kraft den 3

februari 2004.

Helsingfors den 28 januari 2004

Finansminister Antti Kalliomäki

Regeringsråd Raine Vairimaa
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