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Statsrådets beslut

Nr 155

om upplösande av Tohmajärvi och Värtsilä kommuner och bildande av en ny Tohmajärvi
kommun

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 2004

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande
ändring i kommunindelningen i 1, 3—7 och 9—11 samt 45 § kommunindelningslagen av den
19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 5 § språklagen av
den 6 juni 2003 (423/2003), beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Tohmajärvi kommun och Värtsilä kommun
upplöses och i stället bildas en ny Tohmajärvi
kommun, som omfattar de samtligas nuva-
rande områden.

Verkningar på judiciell och administrativ
indelning

Den nya kommunen hör till de domkretsar
och förvaltningsområden som den nuvarande
Tohmajärvi kommun tillhör.

Verkningar på språklig indelning

Den nya kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2005.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande
kommuner såsom kommunala tillkännagivan-
den offentliggörs i kommunerna. Beslutet och
motiveringen till detta skall vara uppsatta på
kommunens anslagstavla till dess att beslutet
har vunnit laga kraft.
För övrigt svarar inrikesministeriet för

tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av veder-
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börande kommun eller en medlem i kom-
munen genom besvär.
Ändring söks genom en besvärsskrift som
adresseras och lämnas in till högsta förvalt-
ningsdomstolen.
Besvärsskriften skall lämnas till högsta
förvaltningsdomstolens registratorskontor,
Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30

dagar från det att beslutet publicerats i
författningssamlingen.
I besvärsskriften skall anges ändringssö-

kandens namn, hemkommun och kontaktin-
formation samt det överklagade beslutet, den
ändring som söks i beslutet och grunderna för
den ändring som söks.

Helsingfors den 19 februari 2004

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Överinspektör Soile Lahti
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Statsrådets beslut

Nr 156

om upplösande av Loimaa stad och Loimaa kommun och bildande av en ny kommun

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 2004

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande
ändring i kommunindelningen i 1, 3—7 och 9—11 samt 45 § kommunindelningslagen av den
19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 5 § språklagen av
den 6 juni 2003 (423/2003), beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Loimaa stad och Loimaa kommun upplöses
och i stället bildas en ny kommun, som
omfattar de båda nuvarande områdena och
som börjar använda namnet Loimaa och
benämningen stad.

Verkningar på judiciell och administrativ
indelning

Den nya kommunen hör till de domkretsar
och förvaltningsområden som den nuvarande
Loimaa kommun tillhör.

Verkningar på språklig indelning

Den nya kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2005.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande

kommuner såsom kommunala tillkännagivan-
den offentliggörs i kommunerna. Beslutet och
motiveringen till detta skall vara uppsatta på
kommunens anslagstavla till dess att beslutet
har vunnit laga kraft.
För övrigt svarar inrikesministeriet för

tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av veder-
börande kommun eller en medlem i kom-
munen genom besvär.
Ändring söks genom en besvärsskrift som

adresseras och lämnas in till högsta förvalt-
ningsdomstolen.
Besvärsskriften skall lämnas till högsta

förvaltningsdomstolens registratorskontor,
Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30
dagar från det att beslutet publicerats i
författningssamlingen.
I besvärsskriften skall anges ändringssö-

kandens namn, hemkommun och kontaktin-
formation samt det överklagade beslutet, den
ändring som söks i beslutet och grunderna för
den ändring som söks.

Helsingfors den 19 februari 2004

Region- och kommunminister Hannes Manninen

Överinspektör Soile Lahti
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Kommunikationsministeriets förordning  

om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer 

Utfärdat i Helsingfors den 17 februari 2004  
————— 

Kommunikationsministeriet har med stöd av 6 § 2 mom. lagen den 14 december 1990 om 
Luftfartsverket (1123/1990), sådant detta lagrum lyder i lag 567/2000, beslutat: 

1 §

Tillämpningsområde 

För sina myndighetsprestationer uppbär 
Luftfartsverket avgifter enligt denna förord-
ning. 

2 § 

Övervakning av luftvärdighet och kontroll-
flygningar 

För övervakning av luftfartygs luftvärdig-
het uppbärs avgifter för luftvärdighets-
övervakning, avgifter för första besiktning 
samt kostnadsersättningar enligt 3, 4 och 6 §. 
För kontrollflygningar uppbärs avgifter och 
kostnadsersättningar enligt 5 och 6 §. 

3 § 

Övervakning av luftvärdighet 

För övervakning av luftfartygs luftvärdig-
het uppbärs en avgift kalenderårsvis. Över-
vakningsavgiftens belopp bestäms enligt luft-
fartygets största tillåtna startvikt som följer: 

Största tillåtna startvikt Avgift 
Högst               500 kg ..................................  27 €
     501 kg—     700 kg..................................  37 €
     701 kg—     900 kg..................................  56 €
     901 kg—  1 100 kg..................................  75 €
  1 101 kg—  1 300 kg................................  111 €
  1 301 kg—  1 500 kg................................  130 €
  1 501 kg—   2 000 kg...............................  148 €
  2 001 kg—   3 000 kg...............................  241 €
  3 001 kg—   5 700 kg...............................  408 €
  5 701 kg— 10 000 kg...............................  603 €
10 001 kg— 20 000 kg............................  1 010 €
Över 20 000 kg........................................  1 215 €

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. upp-
bärs 124 euro för varje begynnande 10 000-
tal kilogram med vilket den största tillåtna 
startvikten överstiger 30 000 kilogram. 

4 § 

Första besiktning 

Förutom avgiften för övervakning av luft-
värdighet som avses i 3 § uppbärs dessutom 
en engångsavgift för första besiktning av 
luftfartyg. Avgiftens belopp bestäms enligt 
3 §. 

Nr 157 
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5 § 

Flygprov och kontrollflygning 

För sådana av Luftfartsverkets kontrollfly-
gare emottagna flygprov eller kontrollflyg-
ningar som krävs för beviljande, förlängning 
eller förnyelse av luftfartscertifikat eller be-
hörighet uppbärs varje gång följande avgif-
ter: 
1) flygprov eller kontrollflygning som  
 hänför sig till certifikat och behörighet  
 för förvärvs- och trafikflygare ...............  161 €
2)  flygprov eller kontrollflygning som 
 hänför sig till certifikat och behörighet  
 för privatflygare.....................................  143 €

När kontrollflygaren tar emot prestationer 
för beviljande, förlängning eller förnyelse av 
två eller flera olika certifikat eller behörighe-
ter på en gång, uppbärs avgiften multiplice-
rad med 1,5. 

När kontrollflygaren har underkänt en 
flygning eller teoridel i samband med flyg-
provet eller kontrollflygningen, uppbärs för 
förnyande av den underkända delprestationen 
hälften av den avgift som avses i 1 mom. 

6 § 

Ersättning för vissa kostnader 

För besiktning och kontrollflygning utom-
lands uppbärs hos sökanden ersättning för 
Luftfartsverkets utgifter i form av utbetalda 
resekostnader, dagtraktamenten och logier-
sättningar till besiktningsmannen eller kon-
trollflygaren. 

När det är fråga om import eller ibrukta-
gande av en ny typ av luftfartyg, debiterar 
Luftfartsverket de utgifter som besiktnings-
mannens och kontrollflygarens typutbildning 
har medfört. Utgifter för typutbildning är be-
siktningsmännens och kontrollflygarnas re-
sekostnader, dagtraktamenten och logiersätt-
ning samt de särskilda ersättningar som ut-
bildaren uppburit för utbildningen. 

7 § 

Certifikat och behörigheter 

För certifikat som utfärdas och behörighet 

som beviljas av Luftfartsverket uppbärs föl-
jande avgifter: 
1) förvärvs- och trafikflygarcertifikat  
 inklusive behörigheter ...........................  124 €
2) certifikat för luftfartygets  
 underhållspersonal enligt JAR-66  
 eller Europeiska kommissionens  
 förordning (EG) nr 2042/2003,  
 bilaga III (Del 66) ..................................  124 €
3)  annat certifikat eller flyginformatörens 
 kompetensbevis inklusive behörigheter...  81 €
4) medicinskt certifikat ................................  41 €
5) beviljande av typbehörighet för 
  flerpilotsluftfartyg såsom särskild åtgärd 
  från beviljande av certifikat ..................  124 €
6) återutskrivning eller förnyelse av  
 certifikat eller kompetensbevis samt  
 beviljande av behörigheter och 
  anteckning av eventuella ändringar 
  i certifikatet eller kompetensbeviset 
  såsom särskild åtgärd..............................  41 €
7) beviljande av begränsad behörighet att  
 verka som radiotelefonist inom luftfarten 
  i annat fall än i samband med beviljande 
  av certifikat .............................................  41 €
8)  godkännande (validation) av ut- 
 ländskt certifikat ....................................... 41 €

Om det nationella flygmekanikercertifika-
tet förlängs samtidigt med utfärdandet av ett 
JAR-66 certifikat, uppbärs ingen särskild av-
gift för det första avgörandet som avses i 1 
mom. 5 punkten. 

8 § 

Godkännanden och tillstånd till utbildnings-
verksamhet 

För ett godkännande eller ett tillstånd som 
utfärdas av Luftfartsverket till utbildnings-
verksamhet uppbärs följande avgifter: 
1) godkännande av flygutbildnings- 
 organisation (FTO) enligt 
 JAR-FCL ............................................  1 766 €
2)  godkännande av typutbildnings- 
 organisation (TRTO) enligt 
 JAR-FCL ............................................  1 413 €
3) godkännande av enstaka kurs för 
 typbehörigheter, eller klassbehörigheter 
 för flermotoriga flygplan enligt 
 JAR-FCL ............................................  1 059 €



418 Nr 157

4) tillståndshandling för utbildnings- 
 organisation enligt Europeiska  
 kommissionens förordning 
 (EG) nr 2042/2003,  
 bilaga IV (Del 147) ...............................  741 €
5) utbildning till flygmekaniker, 
  flygledare eller flyginformatör enligt 
 nationella bestämmelser ........................  741 €
6)  annat utbildningstillstånd .......................  93 €

9 § 

Tillstånd till flygverksamhet 

För tillstånd till flygverksamhet som utfär-
das av Luftfartsverket uppbärs följande av-
gifter: 
1) operativ licens för luftfartyg vars 
 största tillåtna startvikt och/eller antal  
 passagerarplatser är 
a) högst 10 000 kg och antalet  
 passagerarplatser högst 19.....................  279 €
b) över 10 000 kg eller antalet  
 passagerarplatser minst 20.....................  556 €
2) JAR-OPS drifttillstånd för flyg- 
 företag som har högst 10 luft- 
 fartyg i sitt bruk 
a) enmotoriga luftfartyg..........................  1 113 €
b) flermotoriga luftfartyg, vars största  
 tillåtna startvikt är högst 10 000 kg   
 och antalet passagerarplatser inte 
 större än 19.........................................  3 709 €
c) flermotoriga luftfartyg, vars största  
 tillåtna startvikt är högst 10 000 kg  
 eller antalet passagerarplatser  
 minst 20..............................................  9 271 €
3) annat drifttillstånd 
a) regelbunden flygtrafik ........................  4 079 €
b) annan flygverksamhet i förvärvs- 
 syfte med flermotoriga luftfartyg,  
  vars största tillåtna startvikt är  
 högst 5 700 kg ....................................  1 042 €
 över 5 700 kg......................................  2 967 €
c) flygverksamhet i förvärvssyfte med  
 enmotoriga luftfartyg, luftskepp och  
 varmluftsballonger samt uthyrning  
 av luftfartyg ...........................................  645 €
4) tillstånd till specialarbetsflyg.................  186 €

Om ett JAR-OPS flygföretag som avses i 1 
mom. 2 punkten har 11—50 luftfartyg i sitt 
bruk, uppbärs den där nämnda avgiften dub-

belt, och om företaget har över 50 luftfartyg i 
sitt bruk, uppbärs avgiften fyrfalt. 

10 § 

Tillstånd till underhålls-, produktions- och 
projekteringsverksamhet 

För tillstånd till underhålls-, produktions- 
och projekteringsverksamhet som utfärdas av 
Luftfartsverket uppbärs följande avgifter: 
1)  koncession enligt JAR-145 eller  
 Europeiska kommissionens förordning  
 (EG) nr 2042/2003, bilaga II 
 (Del 145), för underhållsorganisation 
  i vilken antalet teknisk personal är  
 högst 10 
a) underhåll (A-rättigheter) av luft- 
 fartyg, vars största tillåtna startvikt är 
 högst 10 000 kg ..................................  1 925 €
 över   10 000 kg ..................................  3 859 €
b) underhåll (B-rättigheter) av turbin- 
 motorer eller hjälpkraftaggregat .........  3 859 €
c) underhåll (B- eller C-rättigheter)  
 av motorer eller anläggningar som  
 inte avses i b punkten.............................  963 €
d) särskilda arbeten (D-rättigheter) ............  963 €
2) JAR-21 koncession  eller  god- 
 kännande för tillverknings- eller  
 produktionsorganisation i vilken  
 antalet anställda bland den tekniska  
 personalen är högst 10: 
a) godkännande i enlighet med  
 kapitel F ..............................................  1 854 €
b) koncession i enlighet med  
 kapitel G .............................................. 5 563 €
3) koncession enligt JAR-21 kapitel 
 JA eller JB för  projekterings- 
 organisation i vilken antalet anställda  
 bland den personalen för tekniska  
 projektering är högst 10 ......................  3 709 €
4) tillstånd eller godkännande för  
 tillverknings-, produktions- eller  
 projekteringsorganisation som inte  
 avses i 2 eller 3 punkten .....................  1 854 €
5) koncession för flygverkstad 
a) underhåll av luftfartyg vars största  
 tillåtna startvikt är 
 högst 10 000 kg ..................................  3 064 €
 över   10 000 kg ..................................  6 119 €
b) annat auktoriseringsbevis.......................  609 €
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6) koncession för underhållsföretag...........  408 €
7) tillstånd till enskild underhålls- 
 åtgärd i fråga om flygplan eller  
 helikopter...............................................  103 €

Om antalet teknisk personal i en organisa-
tion som avses i 1 mom. 1—3 punkten är 
11—100, uppbärs den nämnda avgiften dub-
belt, och om antalet teknisk personal är över 
100, uppbärs avgiften fyrfalt. 

Begränsas de rättigheter som beviljats en 
underhållsorganisation som avses i 1 mom. 1 
punkten endast till linjeunderhållsverksamhet 
eller till underhåll av flygskepp, uppbärs för 
koncessionen en avgift som är hälften av den 
enligt 1 a punkten eller den med stöd av 2 
mom. bestämda avgiften. 

11 § 

Särskilda bestämmelser om avgifter för till-
stånd

Beviljas tillstånd eller godkännande enligt 
8—10 § för längre tid än ett år, uppbärs 
dessutom årligen efter tillståndets eller god-
kännandets första giltighetsår den i 8—10 § 
nämnda avgiften. 

När  tillstånd eller  godkännande  enligt 
8—10 § beviljas för kortare tid än ett år, kre-
diteras avgiften i samband med beviljandet 
av det nya tillståndet eller godkännandet för 
så många hela månader som giltighetstiden 
av det första tillståndet eller godkännandet är 
under ett år. Detta moment tillämpas inte på 
tillstånd eller godkännande av engångskarak-
tär.

När tillståndet omfattar rätt till flera än en 
av de verksamheter som nämns i underpunk-
terna till varje punkt i 8—10 §, uppbärs av-
gift för tillståndet enligt den högsta avgiften 
för en enda verksamhet. En särskild avgift 
uppbärs för varje tillstånd. 

12 § 

Inspektion av verksamhet utomlands i an-
slutning till tillståndet  

För inspektion som sker utomlands i sam-
band med beviljande, upprätthållning eller 

förnyelse av tillstånd eller godkännande en-
ligt 8—10 § uppbärs av innehavaren eller sö-
kanden av tillståndet eller godkännandet er-
sättning för utgifter i form av resekostnader, 
dagtraktamenten och logiersättningar. 

13 § 

Inspektion av verksamhet i Finland i anslut-
ning till ett utländskt tillstånd  

För inspektion som sker i Finland för en ut-
ländsk myndighets räkning i samband med 
beviljande, upprätthållning eller förnyelse av 
ett utländskt tillstånd eller godkännande som 
motsvarar de tillstånd eller godkännanden 
som avses i 8—10 §, uppbärs av innehavaren 
eller sökanden av tillståndet eller godkän-
nandet, eller alternativt av den utländska 
myndigheten  ersättning för utgifter i form av 
resekostnader, dagtraktamenten och logier-
sättningar, samt för direkta arbets- och verk-
tygskostnader liksom eventuella andra direk-
ta kostnader. 

14 § 

Ändring av tillstånd  

För ändring av ett tillstånd eller godkän-
nande som avses i 8—10 § eller deras bilagor 
uppbärs en avgift på 70 euro, frånsett de fall 
när uppgifter angående luftfartyget, personen 
eller verksamhetsformen avlägsnas från till-
ståndet eller godkännandet eller deras bila-
gor. Om ett tillstånd eller ett godkännande 
som avses i underpunkterna till varje punkt i 
8—10 § ändras, utan att dess giltighetstid 
förlängs, till ett sådant i en underpunkt till 
samma punkt nämnt tillstånd eller godkän-
nande för vilket avgiften är högre, uppbärs 
för ändringen likväl skillnaden mellan de gäl-
lande avgifterna. 

15 § 

Prestationer i samband med upprätthållande 
av luftfartygsregister 

För prestationer i fråga om upprätthållande 
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av luftfartygsregister uppbärs följande avgif-
ter: 
1) registreringsbevis ....................................  64 €
2) registreringsbevis på grund av  
 ägarens namnändring...............................  23 €
3) interimistiskt registreringsbevis...............  23 €
4) fastställande av inteckning ......................  41 €
5) förnyande och dödande av inteckning .....  23 €
6) ändring av förmånsrättsordning av  
 inteckning................................................  23 €
7) gravationsbevis eller annat bevis i  
 anslutning till registrerade uppgifter  
 eller registerutdrag...................................  23 €

16 § 

Vissa prestationer 

För övervaknings- eller inspektionsverk-
samhet i anslutning till typ- eller modifie-
ringsgodkännande av luftfartyg och flygma-
terieltillverkning uppbärs ersättning för di-
rekta av prestationen orsakade arbets- och 
verktygskostnader samt rese-, dagtrakta-
ments- och logikostnader liksom även even-
tuella andra direkta kostnader. Den avgift 
som uppbärs för prestationen är dock minst 
103 euro. 

Luftfartsverket kan för att främja luftfarten 
uppbära lägre avgifter för amatörflygverk-
samhet än vad som föreskrivs i 1 mom.  

17 § 

Fastställande av avgifter och betalningssätt 

Avgifter för övervaknings- och inspek-
tionsverksamhet som avses i denna förord-
ning samt ersättningar för kostnader uppbärs 
oberoende av övervakningens eller inspek-
tionens slutresultat. 

Avgift för luftvärdighetsövervakning upp-
bärs för ett finskt luftfartyg och för ett sådant 
utländskt luftfartyg, i fråga om vilket över-
vakningsansvaret har överförts på Luftfarts-
verket och som har godkänts för användning 
i enlighet med ett finskt drifttillstånd.  

Övervakningsavgiften uppbärs en gång per 
kalenderår av den som är ägare, innehavare 
eller operatör av luftfartyget. Om luftfartyget 

godkänns för användning under ett kalender-
år, uppbärs som första övervakningsavgift en 
tolftedel av den avgift som avses i 3 § multi-
plicerad med antalet hela månader efter god-
kännandet. Är ett i 2 mom. nämnt utländskt 
luftfartyg i bruk i enlighet med ett finskt 
drifttillstånd högst sex månader, uppbärs som 
avgift för luftvärdighetsövervakningen hälf-
ten av avgiften enligt 3 §. 

Betalningssättet för avgifter bestäms när-
mare av Luftfartsverket. Luftfartsverket kan 
uppbära förskotts- och delbetalningar samt 
kräva säkerhet för att avgiften erläggs. Det 
kan överenskomma om en årlig engångser-
sättning för uppbärande av avgifter enligt 
denna förordning. 

18 § 

Befrielse från avgift 

De avgifter som avses i 3 § uppbärs inte för 
sådana segel- och motorsegelflygplan, ultra-
lätta flygplan, varmluftsballonger och ama-
törbyggda luftfartyg, som används enbart för 
privatflygning. Ingen avgift uppbärs heller 
för ett tillstånd enligt 10 § 1 mom. 7 punkten 
när det beviljas som ett särskilt tillstånd till 
att utföra en enskild årlig tillsyn för ett luft-
fartyg som används enbart för privatflygning. 

Luftfartsverket kan på ansökan befria äga-
ren, innehavaren eller operatören av ett luft-
fartyg från avgiften för luftvärdighetsöver-
vakning, om luftfartyget inte används eller 
har använts i flygverksamhet under ett helt 
kalenderår. Ansökan om befrielse från en 
övervakningsavgift som redan har betalts 
skall lämnas till Luftfartsverket senast tre 
månader efter utgången av det kalenderår 
under vilket avgiften har betalts. 

19 § 

Dröjsmålsränta 

Uppbärs avgiften för en myndighetspresta-
tion med faktura och har mottagaren inte be-
talt avgiften på förfallodagen, uppbär Luft-
fartsverket en dröjsmålsränta i enlighet med 
4 § 3 mom. räntelagen (633/1982). 
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20 § 

Indrivning av avgifter i utsökningsväg 

Om indrivning i utsökningsväg av avgifter 
enligt denna förordning bestäms i 12 § för-
ordningen om Luftfartsverket (1124/1990). 

21 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 
2004.

Genom denna förordning upphävs kommu-
nikationsministeriets förordning av den 29 
november 2001 om avgifter för Luftfartsver-
kets myndighetsprestationer (1157/2001). 

Åtgärder som verkställigheten av för-
ordningen förutsätter får vidtas innan den 
träder i kraft. 

22 § 

Övergångsbestämmelse 

Avgifterna enligt denna förordning gäller 
inte tidsbundna tillstånd, godkännande, certi-
fikat eller behörigheter som har beviljats in-
nan förordningen träder i kraft, frånsett till-
stånd eller godkännande enligt 8—10 § som 
har beviljats för längre tid än ett år. För dessa 
uppbärs avgift enligt 11 § 1 mom. räknat från 
ikraftträdandet. 

Helsingfors den 17 februari 2004 

Kommunikationsminister Leena Luhtanen 

Regeringsråd Yrjö Mäkelä 



Justitieministeriets förordning

Nr 158

om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid landskapsval i Kajanaland

Utfärdat i Helsingfors den 24 februari 2004

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 40 § lagen den 9 maj 2003
om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003):

1 §
Blanketter enligt detta beslut kan användas
för kandidatuppställning vid landskapsval i
Kajanaland.
Formulär har fastställts för följande blan-
ketter:
1) anmälan om den förening i kommunen
som företräder medlemmarna i ett parti,
2) anmälan om valombud för ett parti och
ersättare för ombudet samt fullmakt för
valombud,
3) kandidatansökan för ett parti,
4) förslag till kandidatlista för ett parti,
5) samtycke och försäkran av en partikan-
didat,
6) anmälan om valförbund mellan partier,
7) stiftelseurkund för valmansförening
samt tilläggsblad,

8) kandidatansökan för en valmansföre-
ning,
9) förslag till en valmansförenings kandi-

datlista,
10) samtycke och försäkran av en kandidat

för en valmansförening,
11) anmälan om gemensam lista samt

tilläggsblad,
12) anmälan om gemensam landskapslista

samt tilläggsblad samt
13) fullmakt utfärdad av valombudet.
De fastställda formulären har bifogats detta

beslut.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars

2004.

Helsingfors den 24 februari 2004

Justitieminister Johannes Koskinen

Regeringssekreterare Anu Laaksonen

422
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Lsv 01

ANMÄLAN
om den förening i kommunen som företräder
medlemmarna i ett parti

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          
till kommunala centralvalnämnden 1)

          

Parti Namn

          

Förening Namn

          

Adressuppgifter

          

Ovannämnda förening företräder partiets personmedlemmar i
stad / kommun.

Ort och datum

          

Partiets namn samt signatur av dem som är behöriga att skriva partiets namn och namnförtydligande

          

          

          

1)
 Kommunala centralvalnämndens namn
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Lsv 02

ANMÄLAN
om valombud för ett parti och ersättare för
ombudet samt fullmakt för valombud

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          
till kommunala centralvalnämnden 1)

          

Parti Partiets namn

          

Förening som företräder
partiets medlemmar i
kommunen

Namn

          

Partiets valombud Namn 2)

          

Adressuppgifter
3)

          

Ersättaren till valombudet Namn 2)

          

Adressuppgifter 3)

          

Härmed befullmäktigas ovannämnda personer att fungera som valombud för partiet och
hans eller hennes ersättare.

Ort och datum

          

Namnet på den förening som företräder partiets personmedlemmar i kommunen samt signatur av dem som
är behöriga att skriva föreningens namn och namnförtydligande

          

          

          

1)
 Kommunala centralvalnämndens namn

2)
 Släktnamn först

3)
 Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete
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Lsv 03

KANDIDATANSÖKAN
för ett parti

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          
till kommunala centralvalnämnden 1)

          

Parti Namn

          

Förening som företräder
partiets personmedlemmar i
kommunen

Namn

          

Den förening som företräder partiets personmedlemmar i kommunen och vars valombud un-
dertecknad är begär att partiets kandidatlista offentliggörs i sammanställningen av kandidatlistor
vid landskapsvalet i Kajanaland.

Härmed försäkras att kandidaterna är valbara.

Samtidigt meddelas att partiet har ingått ett valförbund med de partier som nämns i den

anmälan som tillställs kommunala centralvalnämnden samtidigt med denna ansökan.
(Detta skall man inte kryssa om anmälan om valförbund inte inges.)

Ort och datum

          

Valombudets signatur och namnförtydligande

          

1)
 Kommunala centralvalnämndens namn

Bilagor Förslag till partiets kandidatlista
Samtycke och försäkran av partiets kandidater
Anmälan om den förening som företräder partiets medlemmar i kommunen
Anmälan om partiets valombud och ersättaren samt fullmakt för partiets valombud
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Lsv 04

Bladnr

          
Blad sammanlagt

          
Partiets namn

          
FÖRSLAG
till kandidatlista för ett
parti

Landskapsval i Kajanaland

Kandidaterna skall räknas upp i alfabetisk ordning enligt släktnamn.
Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

Namn 1)

          

Personbeteckning 2)

          
Titel, yrke, syssla 3)

          

1)
 Släktnamn först

2)
 Personbeteckningarna tas inte in i sammanställningen av kandidatlistor

3)
 Högst två uttryck
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Lsv 05

SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN
av en partikandidat

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          

Kommun Kommunens namn

          

Parti Partiets namn

          

Partiets kandidat Namn 1)

          

Titel, yrke eller syssla 2)

          

Personbeteckning

          

Samtycke och försäkran Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för ovannämnda parti och att ta
emot ett uppdrag som fullmäktigeledamot samt försäkrar att jag inte vid dessa val har
samtyckt till att bli uppställd som kandidat för något annat parti eller någon valmansfö-
rening.

Ort och datum

          

Kandidatens signatur

          

1)
 Släktnamn först

2)
 Högst två uttryck
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Lsv 06

ANMÄLAN
om valförbund mellan partier

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          
till kommunala centralvalnämnden 1)

          

Härmed meddelas att våra partier bildar ett valförbund. 2)

Ort och datum

          

Parti Namn

          

Signatur av partiets valombud

          

Parti Namn

          

Signatur av partiets valombud

          

Parti Namn

          

Signatur av partiets valombud

          

Parti Namn

          

Signatur av partiets valombud

          

1)
Kommunala centralvalnämndens namn

2)
Anmälan om valförbund mellan partier upprättas i lika många exemplar som det finns partier i valförbundet, ett för varje parti
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Lsv 07

Bladnr

          
Blad sammanlagt

          
STIFTELSEURKUND
FÖR VALMANSFÖRENING
samt tilläggsblad
Landskapsval i Kajanaland
Valdag

          

Kommun Kommunens namn

          

Valmansföreningens
kandidat

Namn 1)

          
Titel, yrke eller syssla 2)

          

Valmansföreningens
valombud

Namn 1)

          
Adressuppgifter 3)

          

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

          
Adressuppgifter 3)

          

Undertecknade har bildat en valmansförening, ställt upp ovannämnda person som kandidat och befullmäktigat ovannämnda
valombud och ersättare för valmansföreningen.

Vi är röstberättigade personer i denna kommun i dessa val.

Ort och datum

          

Medlem av
valmansföreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

          

Adress

          

Medlem av
valmansföreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

          

Adress

          

Medlem av
valmansföreningen

Signatur

Namnförtydligande och födelsedatum

          

Adress

          

1)
 Släktnamn först

2)
 Högst två uttryck

3)
 Adress: hem/arbete, telefon, fax: hem/arbete
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Lsv 08

KANDIDATANSÖKAN
för en valmansförening

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          
till kommunala centralvalnämnden 1)

          

Den valmansförening vars valombud undertecknad är begär att valmansföreningens kandidat-
lista offentliggörs i sammanställningen av kandidatlistor vid landskapsvalet i Kajanaland.

Härmed försäkras att den kandidat som nomineras av valmansföreningen är valbar och att
medlemmarna av valmansföreningen personligen undertecknade stiftelseurkunden.

Samtidigt meddelas att valmansföreningen bildat en gemensam lista med de valmansfö-

reningar som nämns i den anmälan som tillställs kommunala centralvalnämnden samtidigt
med denna ansökan. (Detta skall man inte kryssa om en anmälan om gemensam lista inte
inges.)

Ort och datum

          

Valombudets signatur och namnförtydligande

          

1)
 Kommunala centralvalnämndens namn

Bilagor Valmansföreningens stiftelseurkund
Förslag till valmansföreningens kandidatlista
Samtycke och försäkran av kandidaten
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Lsv 09

FÖRSLAG
till en valmansförenings kandidatlista

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          

Valmansföreningens
kandidat

Namn 1)

          

Titel, yrke eller syssla 2)

          

Personbeteckning 3)

          

1)
 Släktnamn först

2)
 Högst två uttryck

3)
 Personbeteckningen tas inte in i sammanställningen av kandidatlistor
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Lsv 10

SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN
av en kandidat för en valmansförening

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          

Kommun Kommunens namn

          

Valmansföreningens
kandidat

Namn 1)

          

Titel, yrke eller syssla 2)

          

Personbeteckning

          

Valmansföreningens
valombud

Namn 1)

          

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

          

Samtycke och
försäkran

Härmed samtycker jag till att ställa upp som kandidat för den valmansförening för
vilken ovannämnda personer har befullmäktigats att fungera som valombud och er-
sättare och att ta emot ett uppdrag som fullmäktigeledamot samt försäkrar att jag inte
vid dessa val har samtyckt till att bli uppställd som kandidat för någon annan val-
mansförening eller något parti.

Ort och datum

          

Kandidatens signatur

          

1)
 Släktnamn först

2)
 Högst två uttryck
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Lsv 11

Bladnr

          
Blad sammanlagt

          
ANMÄLAN
om gemensam lista
samt tilläggsblad
Landskapsval i Kajanaland
Valdag

          

Valombud för
gemensamma listan

Namn 1)

          
Adressuppgifter 2)

          

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

          
Adressuppgifter 2)

          

Förslag till beteckning för
gemensamma listan

          

Härmed meddelas att de valmansföreningar som bildats för val av kandidaterna nedan har bildat en gemensam lista för vilken
ovannämnda ombud för valmansföreningarna befullmäktigas att fungera som valombud och ersättare till valombudet.

Kandidaterna räknas upp i alfabetisk ordning enligt släktnamn.

Ort och datum

          

Kandidat Namn 1)

          
Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

          
Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

          
Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

          
Signatur av valmansföreningens valombud

Kandidat Namn 1)

          
Signatur av valmansföreningens valombud

1)
 Släktnamn först

2)
 Adress: hem/arbete telefon/fax: hem/arbete
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Lsv 12

Bladnr

          
Blad sammanlagt

          
ANMÄLAN
om gemensam
landskapslista
samt tilläggsblad
Landskapsval i Kajanaland
Valdag

          

Valombud för gemensamma
landskapslistan

Namn 1)

          
Adressuppgifter 2)

          

Ersättare till
valombudet

Namn 1)

          
Adressuppgifter 2)

          

Förslag till beteckning
för gemensamma
landskapslistan

          

Härmed meddelas att de nedan nämnda gemensamma listor nedan har bildat en gemensam landskapslista för vilken ovan-
nämnda befullmäktigas att fungera som valombud och ersättare till valombudet.

Ort och datum

          

Gemensam lista Namn

          

Signatur av för gemensamma listan valombud

Gemensam lista Namn

          

Signatur av för gemensamma listan valombud

Gemensam lista Namn

          

Signatur av för gemensamma listan valombud

Gemensam lista Namn

          

Signatur av för gemensamma listan valombud

Gemensam lista Namn

          

Signatur av för gemensamma listan valombud

1)
 Släktnamn först

2)
 Adress: hem/arbete telefon/fax: hem/arbete
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Lsv 13

FULLMAKT UTFÄRDAD
AV VALOMBUDET
den som avses i 151 § 3 mom. vallagen

Landskapsval i Kajanaland

Valdag

          
till kommunala centralvalnämnden 1)

          

Härmed befullmäktigar jag personen nedan att på mina vägnar göra den ansökan, det meddelande eller den rättel-
se som avses i 151 § 3 mom. vallagen.
Ort och datum

          

Fullmäktig Fullmäktigs namn 2)

          

Fullmäktigs adressuppgifter 3)

          

Fullmaktsgivare Valombudets / ersättarens namn 2)

          

Valombudets / ersättarens signatur

Partiets namn

          

Beteckningen för den gemensamma landskapslistan

          

Beteckningen för den gemensamma listan

          

Namnet på kandidaten för en valmansförening som inte hör till en gemensam lista

          

1)
Kommunala centralvalnämndens namn

2)
Släktnamn först

3)
Adress: hem/arbete, telefon/fax: hem/arbete
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