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Lag
om auktion av vissa radiofrekvenser
Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§

rustningar (1015/2001) på verksamhet som
avses i lagen.

Lagens tillämpningsområde
3§

I denna lag föreskrivs om beviljande av
koncession genom auktion för televerksamhet som avses i 4 § 1 mom. i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) inom frekvensområdet 2500—2690 megahertz. I lagen
finns också bestämmelser om radiotillstånd
som används inom detta frekvensområde.
Syftet med lagen är att främja konkurrens
och säkerställa en effektiv användning av
frekvenserna.

Sammanlagt 14 duplexband på 5 megahertz var auktioneras ut inom frekvensområdena 2500—2570 megahertz och
2620—2690 megahertz. Frekvenserna inom
frekvensområdet 2570—2620 megahertz
auktioneras ut som ett enda frekvensband på
50 megahertz.

2§

4§

Förhållande till annan lagstiftning

Beviljande av koncession

Om inte något annat föreskrivs i denna lag
tillämpas också kommunikationsmarknadslagen och lagen om radiofrekvenser och teleut-

Statsrådet ska bevilja koncession som avses i denna lag till det företag eller den
sammanslutning som i auktionen har lagt det

RP 37/2009
KoUB 8/2009
RSv 68/2009
74—2009

Teknisk indelning av frekvensområdet
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högsta godkända budet på ett frekvensband
eller duplexband, om inte koncessionsmyndigheten har särskilt vägande skäl att misstänka att den nationella säkerheten uppenbart
äventyras om koncessionen beviljas.
Beslutet om koncession ska fattas på det
sätt som bestäms i 8 § 2 mom. i kommunikationsmarknadslagen. Koncession beviljas för
högst 20 år.
Koncession kan beviljas för högst 50 megahertz frekvenser per företag eller sammanslutning.

Deltagaravgiften återbetalas inte även om företaget eller sammanslutningen inte lägger
några bud i auktionen.
Avgiften påförs av Kommunikationsverket. I Kommunikationsverkets beslut om påförande av avgift får ändring sökas enligt
21 §.
Avgiften får drivas in utan dom eller beslut
på det sätt som bestäms i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

5§

Begränsning av deltaganderätten

Anmälan till auktion

Av företag i en koncern som avses i 1 kap.
6 § i bokföringslagen (1336/1997) får endast
ett delta i auktionen.

Ett företag eller en sammanslutning som
vill delta i auktionen ska på förhand göra en
anmälan om sitt deltagande till Kommunikationsverket och betala en deltagaravgift som
bestäms i 6 §. Anmälan ska inom utsatt tid
göras på en blankett som fastställts av Kommunikationsverket.
I samband med anmälan ska följande uppgifter om företaget eller sammanslutningen
ges:
1) namn och företags- eller organisationsnummer eller motsvarande utländska registreringsnummer för ett utländskt företag eller
en utländsk sammanslutning,
2) postadress,
3) namnet samt telefonnummer och
e-postadress för en sådan kontaktperson som
har rätt att företräda företaget eller sammanslutningen i auktionen,
4) utredning om koncernstrukturen och det
faktiska bestämmande inflytandet i företaget
eller sammanslutningen.
Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om anmälningsblanketten
och tidsfristen för anmälan.
6§
Deltagaravgift
För att täcka de administrativa kostnader
som Kommunikationsverket har för ordnandet av en auktion är företag eller sammanslutningar som anmält sig till auktionen skyldiga
att betala en deltagaravgift på 50 000 euro.

7§

8§
Förbjudet samarbete
De företag som deltar i auktionen får inte
samarbeta i anslutning till auktionen. Som
förbjudet samarbete betraktas
1) avtal om budens innehåll,
2) utbyte av information om budens innehåll under auktionsförfarandet,
3) annan sådan verksamhet mellan deltagarna som syftar till att påverka auktionsförloppet och slutresultatet.
9§
Auktionsförfarande
Statsrådet förklarar en koncession ledig att
sökas. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket. Auktionen ska ordnas så att den
är objektiv, klar, öppen, icke-diskriminerande
samt teknik- och tjänsteneutral. Auktionen
kan genomföras med hjälp av ett elektroniskt
auktionssystem.
Utgångspriset på de frekvenser som auktioneras ut är 15 000 euro per megahertz.
I auktionen ordnas en eller flera budrundor
med stigande bud. Duplexbanden och frekvensbandet enligt 3 § auktioneras ut samtidigt.
Alla bud som läggs under auktionen är
bindande tills auktionen avslutas. Kommunikationsverket förklarar auktionen avslutad ef-
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ter den budrunda då inga nya bud har lagts på
något duplexband eller frekvensband. När
auktionen avslutas vinner det högsta godkända bud som lagts på respektive duplexband eller på frekvensbandet.

av då det fullgjort sina uppgifter enligt denna
lag och som behövs med hänsyn till övervakningen och styrningen.

10 §

Förkastande av bud

Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet

Kommunikationsverket ska förkasta ett
bud som lagts av ett företag eller en sammanslutning, om det faktiska bestämmande inflytandet i företaget eller sammanslutningen
ändras före beviljandet av koncession på ett
sådant sätt att företaget eller sammanslutningen inte längre uppfyller de villkor för
deltagande i auktionen som anges i 7 §.
Kommunikationsverket kan besluta att förkasta ett bud som lagts av ett företag eller en
sammanslutning, om företaget eller sammanslutningen har lämnat väsentligt felaktiga
uppgifter om sådana ärenden som är betydelsefulla med hänsyn till auktionen eller om
företaget eller sammanslutningen i övrigt
bryter mot denna lag eller mot Kommunikationsverkets föreskrifter och trots uppmaning
inte omedelbart rättar sitt förfarande.
Statsrådet kan besluta att förkasta ett bud
som lagts av ett företag eller en sammanslutning, om det har särskilt vägande skäl att
misstänka att beviljandet av koncession uppenbart äventyrar den nationella säkerheten.

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om det förfarande som ska
iakttas i auktionen. Föreskrifterna kan gälla
1) läggande av bud,
2) höjande av bud,
3) flyttning av bud mellan ett duplexband
och frekvensbandet,
4) fastställande av rätten att lägga bud i
respektive budrunda,
5) fastställande av gällande högsta bud,
6) avbrytande eller återkallande av auktionen på grund av ett oöverstigligt hinder eller
av någon annan teknisk orsak,
7) andra motsvarande auktionsregler och
det sätt på vilket auktionen ordnas tekniskt.
11 §
Offentlighet i auktionsförfarandet
Namnet på de företag eller de sammanslutningar som anmält sig till auktionen och andra uppgifter som lämnats i samband med
anmälan är inte offentliga förrän auktionsförfarandet har avslutats.
De vinnande buden offentliggörs när auktionsförfarandet har avslutats. Övriga bud
som lagts av ett företag eller en sammanslutning är sekretessbelagda. Kommunikationsverket kan under auktionen lämna uppgifter
om det sammanlagda eurobeloppet av de bud
som lagts under respektive budrunda i auktionen. Auktionsdeltagarna får dessutom uppgifter om antalet bud som lagts på frekvenserna och om det högsta budet i euro.
I fråga om uppgifternas offentlighet föreskrivs i övrigt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Kommunikationsverket ska utan hinder av
sekretessbestämmelserna på begäran till
kommunikationsministeriet lämna ut i 1—2
mom. avsedda uppgifter som verket tagit del

12 §

13 §
Koncessionsvillkor
Koncession beviljas för hela landet, med
undantag för landskapet Åland.
En koncession kan förenas med villkor
enligt 10 § 2 mom. i kommunikationsmarknadslagen.
14 §
Koncessionsavgift
De teleföretag som med stöd av 4 § har
beviljats koncession är skyldiga att betala en
koncessionsavgift. Koncessionsavgiften är
det högsta godkända budet enligt 4 §.
Koncessionsavgiften betalas årligen i
jämna poster under koncessionsperioden. Avgiften påförs av Kommunikationsverket. De
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fem första årliga posterna betalas dock som
engångsbetalning när koncessionsperioden
börjar.
Avgiften får drivas in utan dom eller beslut
på det sätt som bestäms i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Om avgiften
inte betalas senast på förfallodagen, tas på det
obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta
enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982).
15 §
Frekvensreservering och radiotillstånd
Kommunikationsverket beviljar utan ansökan alla koncessionshavare en frekvensreservering enligt 9 § i lagen om radiofrekvenser
och teleutrustningar.
Kommunikationsverket beviljar på ansökan ett radiotillstånd enligt 7 § i lagen om
radiofrekvenser och teleutrustningar till koncessionshavaren eller till den till vilken en
koncession överförs, efter det att koncessionshavaren har betalat de fem första årliga
posterna av den koncessionsavgift som avses
i 14 § 2 mom. i denna lag.
Kommunikationsverket kan förena ett radiotillstånd med villkor som behövs för att
frekvenserna ska användas effektivt och ändamålsenligt och störningar av radiokommunikationen kunna förebyggas eller avhjälpas.
Kommunikationsverket kan ändra radiotillståndets villkor utan samtycke av koncessionshavaren, om det är nödvändigt på grund
av ändringar i koncessionen, den användningsplan som fastställts för radiofrekvensen,
frekvensföreskrifter eller förpliktelser i internationella fördrag eller om det är motiverat
för att förebygga eller avhjälpa störningar av
radiokommunikationen.
Kommunikationsverket ska återkalla ett radiotillstånd helt eller delvis om koncessionen
upphör att gälla.
Innan verksamheten inleds ska koncessionshavaren underrätta Kommunikationsverket om den teknik som används i radionätet.
Om koncessionshavaren ändrar den teknik
som används, ska den underrätta Kommunikationsverket om detta innan ändringen genomförs.

16 §
Överföring av koncession
Statsrådet kan på koncessionshavarens begäran överföra en koncession, om det inte har
särskilt vägande skäl att misstänka att överföringen hindrar konkurrens, äventyrar en störningsfri radiokommunikation eller uppenbart
äventyrar den nationella säkerheten.
Som en överföring enligt 1 mom. betraktas
också en förändring av det faktiska bestämmande inflytandet i förhållande till koncessionshavaren. Koncessionsmyndigheten ska
omedelbart underrättas om förändringen av
det bestämmande inflytandet.
Statsrådet ska besluta om överföringen
inom två månader från det att ansökan om
överföring som avses i 1 mom. eller anmälan
som avses i 2 mom. anlände.
Överföringen av koncessionen kan också
gälla bara en del av de frekvenser som ingår i
koncessionen. Koncessionshavaren ska i sin
ansökan om överföring av koncessionen redogöra för vem som efter överföringen svarar
för betalningen av den koncessionsavgift som
avses i 14 §.
Som en överföring av koncession betraktas
inte överföring av en koncession inom en
koncern mellan moderbolaget och ett dotterbolag som är helt i dess ägo. Statsrådet ska
dock underrättas om en sådan överföring.
Koncessionshavarens alla rättigheter och
skyldigheter övergår till den nya koncessionshavaren.
När en koncession överförs övergår också
helt eller delvis den frekvensreservering eller
det radiotillstånd som hänför sig till koncessionen. Den som avstår från en koncession
ska omedelbart underrätta Kommunikationsverket om överföringen av en frekvensreservering eller ett radiotillstånd som beviljats
koncessionshavaren.
17 §
Ändring och återkallande av koncession
I fråga om statsrådets rätt att ändra en
koncession föreskrivs i 11 § i kommunikationsmarknadslagen. Bestämmelser om hörande av koncessionshavaren samt företrä-
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dare för teleföretag och användare finns i
118 § 2 mom. i kommunikationsmarknadslagen.
Statsrådet kan återkalla en koncession helt
eller delvis, om koncessionshavaren
1) allvarligt och upprepade gånger har brutit mot denna lag, kommunikationsmarknadslagen, lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) eller någon
annan lag som gäller televerksamhet eller de
koncessionsvillkor som avses i 13 § i denna
lag, eller
2) inte inom två år från koncessionsperiodens början faktiskt har inlett den verksamhet
som koncessionen avser, om inte statsrådet
på koncessionshavarens ansökan bestämmer
något annat av orsaker som hänför sig till den
tekniska utvecklingen eller det allmänna ekonomiska läget.
En förutsättning för återkallande är dessutom att koncessionshavaren trots uppmaning
inte inom en skälig tid, minst en månad,
rättar sitt förfarande.
Statsrådet kan återkalla en koncession, om
en överföring av koncessionen enligt 16 § 2
mom. inte uppfyller de villkor som i 16 § 1
mom. ställs på en överföring. En koncessionshavare som gör en överföring av en
koncession enligt 16 § 2 mom. kan begära ett
förhandsbeslut om behovet av att återkalla
koncessionen. Koncessionsmyndigheten ska
meddela ett beslut inom två månader från det
att ansökan anlände till myndigheten. Om
förändringen i det bestämmande inflytandet
beror på ett företagsförvärv som enligt lagen
om konkurrensbegränsningar (480/1992) ska
meddelas till konkurrensverket eller enligt
rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (″EG:s koncentrationsförordning″) till kommissionen,
ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast inom två månader från den dag då
företagsförvärvsärendet har avgjorts genom
ett beslut som vunnit laga kraft.

Statsrådet kan förklara en koncession ledig
att sökas på nytt, om det bland koncessioner
som beviljats med stöd av denna lag blir
sådana frekvenser lediga som är ändamålsenliga tekniskt och med hänsyn till en effektiv
användning av frekvenserna.
På en kompletterande auktion tillämpas bestämmelserna i denna lag.

18 §

21 §

Uthyrning av nyttjanderätten till frekvenser

Ändringssökande

En koncessionshavare kan hyra ut nyttjanderätten till de frekvenser som avses i kon-

I ett beslut som statsrådet och Kommunikationsverket har fattat med stöd av denna

cessionen till ett annat företag eller en annan
sammanslutning. Koncessionshavaren är
dock alltjämt ansvarig för skyldigheterna enligt koncessionen och det radiotillstånd och
den frekvensreservering som hänför sig till
den.
Uthyrningen av nyttjanderätten ska godkännas av statsrådet. Statsrådet kan på ansökan av koncessionshavaren godkänna uthyrningen av nyttjanderätten, om det inte har
särskilt vägande skäl att misstänka att uthyrningen uppenbart äventyrar den nationella säkerheten. Statsrådet ska besluta om godkännandet inom två månader från det att ansökan
anlände.
19 §
Avstående från koncession
Koncessionshavaren kan avstå från en
koncession genom att meddela koncessionsmyndigheten detta innan koncessionsperioden går ut.
Av en koncessionshavare som har avstått
från en koncession helt och hållet tas inte
någon koncessionsavgift ut för den återstående koncessionsperioden. Koncessionsavgiften för en koncessionshavare som delvis
avstått från en koncession sänks i motsvarande mån för den återstående koncessionsperioden.
20 §
Kompletterande auktion
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lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Statsrådets och Kommunikationsverkets beslut ska
iakttas trots att ändring har sökts, om inte
besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

22 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Suvi Lindén
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Lag
om ändring av 4 och 12 § i kommunikationsmarknadslagen
Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 12 §, sådan den
lyder delvis ändrad i lag 518/2004, och
fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 331/2009, ett nytt 4 mom. som följer:
4§
Koncessionsberoende televerksamhet
— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om beviljande av koncession genom auktion finns i lagen om auktion
av vissa radiofrekvenser (462/2009).
12 §
Återkallande och överföring av koncession
Statsrådet kan återkalla ett teleföretags
koncession helt eller delvis, om
1) teleföretaget allvarligt och upprepade
gånger har brutit mot denna lag, radiolagen,
lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation eller någon annan lag som gäller
televerksamhet eller de koncessionsvillkor
som avses i 10 § i denna lag,
2) teleföretaget inte längre med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning har tillräckliga ekonomiska resurser att uppfylla
sina skyldigheter, eller om
3) teleföretaget inte inom skälig tid från
koncessionsperiodens början faktiskt har inRP 37/2009
KoUB 8/2009
RSv 68/2009

lett den verksamhet som koncessionen avser,
om inte statsrådet på koncessionshavaren ansökan bestämmer något annat av orsaker som
hänför sig till den tekniska utvecklingen eller
andra verksamhetsbetingelser.
En förutsättning för återkallande är dessutom att teleföretaget trots uppmaning inte
inom en skälig tid, minst en månad, rättar sitt
förfarande, återställer sina ekonomiska resurser till en tillfredsställande nivå eller visar att
verksamheten inletts.
Koncessioner får inte överföras. Statsrådet
kan återkalla en koncession, om det faktiska
bestämmande inflytandet i förhållande till
koncessionshavaren förändras. Anmälan om
förändrat bestämmande inflytande ska omedelbart göras till koncessionsmyndigheten.
Statsrådet ska fatta beslut om återkallandet
inom två månader efter anmälan.
En koncessionshavare kan begära ett förhandsbeslut om återkallande av koncession
som sker på basis av 3 mom. Koncessionsmyndigheten ska meddela ett beslut inom två
månader från det att ansökan anlände till
myndigheten. Om förändringen i det bestämmande inflytandet beror på ett företagsförvärv som enligt lagen om konkurrensbe-
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gränsningar (480/1992) ska meddelas till
konkurrensverket eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (″EG:s koncentrationsförordning″) till kommissionen, ska koncessionsmyndigheten meddela ett beslut senast
inom två månader från den dag då företagsförvärvsärendet har avgjorts genom ett beslut
som vunnit laga kraft.

Överföring av koncession inom en koncern
mellan moderbolaget och ett dotterbolag som
är helt i dess ägo betraktas inte som en sådan
överföring av koncession som utgör förutsättning för återkallande. Koncessionsmyndigheten ska omedelbart underrättas om en sådan
överföring.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

Helsingfors den 26 juni 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Suvi Lindén

3645

Nr 464

Lag
om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002)
5 a kap. 2 och 5 § samt 9 kap. 2 § 2 mom., sådana de lyder i lag 458/2005, som följer:
5 a kap.
Omställningsskydd jämte sysselsättningsplan
2§
Rätt till sysselsättningsplan
Rätt till en sysselsättningsplan har en arbetssökande
1) som arbetsgivaren har sagt upp av sådana ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker som avses i 7 kap. 3, 7 eller 8 § i
arbetsavtalslagen och som före uppsägningstidens utgång skulle ha en arbetshistoria på
sammanlagt minst tre år hos samma arbetsgivare eller olika arbetsgivare,
2) som när anställningsförhållandet upphör
har stått i anställningsförhållande för viss tid
till samma arbetsgivare utan avbrott i minst
tre år eller i anställningsförhållanden för viss
tid till samma arbetsgivare i sammanlagt
minst 36 månader under de senaste 42 månaderna,
3) vars anställningsförhållande har upphört
på grund av att arbetsavtalet gällde för viss
tid och som när anställningsförhållandet upphör har en arbetshistoria hos samma eller
olika arbetsgivare på sammanlagt minst fem
år under de sju år som föregår upphörandet,
4) som permitteras för minst 180 dagar och
som när han eller hon får meddelandet om
permittering har den arbetshistoria som avses
i 1 punkten,
RP 38/2009
AjUB 6/2009
RSv 78/2009
2 /74

5) som har varit permitterad utan avbrott
för minst 180 dagar och som då har den
arbetshistoria som avses i 1 punkten,
6) som har sagt upp sitt arbetsavtal i enlighet med 5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen sedan
en oavbruten permittering har varat minst
200 dagar och som när anställningsförhållandet upphör har den arbetshistoria som avses i
1 punkten i detta moment.
Sysselsättningsplanen ska utarbetas utan
dröjsmål när en arbetssökande som är berättigad till sysselsättningplan begär det. Arbetssökanden har inte rätt till en sysselsättningsplan om begäran framställs senare än 30 dagar efter det att anställningsförhållandet upphörde eller att det krav på permitteringens
längd som avses i 1 mom. 4 eller 5 punkten
uppfylldes, om inte det att begäran framställs
senare beror på tid i arbete som räknas in i
arbetsvillkoret, eller omständigheter som avses i 2 kap. 11 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller om det inte av
annan anledning är oskäligt att förvägra den
arbetssökande rätten till en sysselsättningsplan.
Arbetssökandens tid i arbete beaktas enligt
en tillförlitlig utredning från den arbetssökande eller arbetsgivaren.
5§
Sysselsättningsplanens giltighet
Sysselsättningsplanen är i kraft under den
tid personen i fråga är arbetssökande. Arbets-
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och näringsbyrån och den arbetssökande reviderar och kompletterar sysselsättningsplanen vid behov.
Sysselsättningsplanen upphör att gälla när
den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsdagpenning upphör till följd av att maximitiden
har gått ut.
9 kap.
Utbildningsstöd
2§
Utbildningsstöd
— — — — — — — — — — — — —
Grundstödets fulla belopp är lika stort som
grunddagpenningen enligt 6 kap. 1 § 1 mom.
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
grunddagpenningen förhöjd med förhöjningsdel eller grunddagpenningen förhöjd med tilllägg för sysselsättningsplan, enligt vad som
föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom., 3, 3 a, 3 b och
11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Det fulla förtjänststödet består av en grunddel
och en förtjänstdel eller av en grunddel och
tillägg för sysselsättningsplan enligt vad som
i 6 kap. 1 § 2 mom., 2, 3, 3 a, 3 b, 4, 5, 10
och 11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om inkomstrelaterad dagpenning. I fråga om utbildningsstödet tillämpas
dock inte vad som i 6 kap. 3 § 3 mom. i lagen

om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om
maximal varaktighet för den förhöjda förtjänstdelen och för grunddagpenningens förhöjningsdel. Förhöjt utbildningsstöd betalas i
enlighet med 6 kap. 1 § 1 mom. och 2 § 2
mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
även till sådana studerande som för 150 dagar har fått grunddagpenningens förhöjningsdel och den inkomstrelaterade dagpenningens
förhöjda förtjänstdel enligt den lagen.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
Vid tillämpningen av 5 a kap. 2 § 1 mom.
4 punkten beaktas meddelanden om permittering som lämnats den 1 januari 2009 eller
därefter. Vid tillämpningen av 5 a kap. 2 § 1
mom. 4 och 5 punkten beaktas permittering
som ägt rum från och med den 1 januari
2009. Har meddelandet om permittering lämnats eller har den arbetssökande uppfyllt de
krav som avses i 5 a kap. 2 § 1 mom. 4 eller
5 punkten före lagens ikraftträdande, förutsätter utarbetandet av en sysselsättningsplan
också att den arbetssökande har framställt
begäran om planen senast den 31 juli 2009,
om det inte är oskäligt att den arbetssökande
förvägras rätten till sysselsättningplan.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister Tarja Cronberg
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Statsrådets förordning
om ändring av 1 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
Given i Helsingfors den 25 juni 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om justitieministeriet (543/2003) 1 §,
sådan den lyder i förordning 347/2009, som följer:
1§
Ministeriets uppgifter
Justitieministeriets uppgifter är
1) lagberedning inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt och straff- och processrätt samt övriga
lagstiftningsärenden som inte hör till något
annat ministeriums verksamhetsområde,
2) utvecklande av lagberedningen i statsrådet samt EU-rättslig rådgivning,
3) domstolsväsendet, rättegångsförfarandet
och den judiciella indelningen,
4) rättshjälp och den allmänna advokatföreningen,
5) allmän intressebevakning,

9) allmän planering av brottsbekämpning
och övrig kriminalpolitik,
10) utvecklande av brottsoffrens ställning,
om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,
11) straffregistret och övriga rättsregister,
12) benådning,
13) utvecklande av innehållet i förmyndarverksamheten,
14) äktenskapsrättsliga ansökningar,
15) internationell rättsvård, om ärendet
inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,
16) justitiekanslersämbetet, med undantag
av dess ekonomiförvaltning,

6) åklagarväsendet,
7) utsökningsväsendet samt övervakning
av förvaltningen av konkursbon,

17) statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt främjande av medborgarinflytande,

8) verkställighet av bötesstraff, samhällspåföljder och fängelsestraff,

18) partiregistret och kontroll av partiernas
bokföring och medelsanvändning,
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19) uppföljning av verkställigheten av
språklagen,
20) Finlands författningssamling,

23) samernas kulturella autonomi och koordineringen av samefrågor,
24) Haagkonferensen för internationell privaträtt.

21) utredning av olyckor,
22) landskapet Ålands självstyrelse,

Denna förordning träder i kraft den 29 juni
2009.

Helsingfors den 25 juni 2009
Justitieminister Tuija Brax

Regeringssekreterare Ulla Westermarck
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Kommunikationsministeriets förordning
om ändring av kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck
Given i Helsingfors den 18 juni 2009

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 20 maj 2003 om dubbar på
fordonsdäck (408/2003) 2–4 och 7 § som följer:
2§
Dubbarnas antal och montering
1. På ett dubbdäck får det finnas högst 50
dubbar per meter rullningsomkrets.
2. Medeltalet av dubbspetsarnas utstick får
på ett nytt dubbdäck eller när nya dubbar
fästs på ett begagnat däck vara högst 1,2 mm
på ett däck för en lätt lastbil och på ett
personbilsdäck och högst 1,5 mm på ett lastbilsdäck.
3§
Typgodkännande av dubbar
1. Dubbarna på dubbdäck ska vara av godkänd typ. En dubb får ha endast en spets som
inte får vara vass eller rörformad. Typgodkännande av dubbar söks hos Fordonsförvaltningscentralen.
2. Villkor för typgodkännande av dubbar
är att dubbens statiska dubbkraft, mätt då
utsticket är 1,2 mm, i ett personbilsdäck är
högst 120 N och att dubbens massa är högst
1,1 g. På ett däck för lätta lastbilar får ovan
nämnda dubbkraft vara högst 180 N och massan högst 2,3 g och på ett lastbilsdäck 340 N
respektive 3,0 g, mätt då utsticket är 1,5 mm.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan godkänna användningen också av dubbar som
inte uppfyller kraven enligt 1 och 2 mom.
eller som är avsedda för dubbdäck vars antal
dubbar eller monteringen av dubbarna avviker från kraven enligt 2 §. En förutsättning är
då att sådana dubbdäck inte orsakar ett större
slitage på vägbeläggningen än det slitage som
orsakas av ett dubbdäck med dubbar som
uppfyller kraven enligt 2 § och 3 § 1 och
2 mom. i denna förordning. På godkännandet
av sådana dubbdäck tillämpas 7 §.
4§
Mätningsförrättare
1. Dubbkraften hos dubbar och det slitage
som dubbdäcket orsakar på vägbeläggningen
ska mätas vid ett obundet forskningsinstitut
som är utrustat med tillräcklig och lämplig
mätutrustning.
7§
Dubbar för vissa däck
1. Om dubben till sin storlek eller beträffande andra egenskaper som inverkar på
dubbkraften är sådan att den är avsedd endast
för vissa däckstyper eller däcksstorlekar,
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räcker det med att dubben testas tillsammans
med den däckstyp den är avsedd för med
iakttagande i övrigt av bestämmelserna i 5
och 6 §. I sådana fall gäller typgodkännandet
av dubben endast då dubben används tillsammans med den däckstyp som den är avsedd
för.
2. Om dubben avviker från kraven enligt
3 § 1 eller 2 mom. eller dubbarnas antal eller
montering avviker från kraven enligt 2 §, kan
dubben beviljas typgodkännande på basis av
ett test som på ett tillförlitligt sätt mäter det
slitage som vägbeläggningen orsakas. Typgodkännande av en dubb som är testad på

detta sätt är i kraft endast då dubben används
i enlighet med de villkor som bifogats typgodkännandet och som gäller däcket, antalet
dubbar och monteringen av dubbarna.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2009.
Förordningens 2 § 1 mom. tillämpas på
däck som är tillverkade den 1 juli 2013 eller
därefter. På antal av dubbar på tidigare tillverkade däck kan också de bestämmelser
som gäller när denna förordning träder i kraft
tillämpas.

Helsingfors den 18 juni 2009
Trafikminister Anu Vehviläinen

Överingenjör Juha Valtonen
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Justitieministeriets förordning
om åklagarämbetenas servicebyråer
Given i Helsingfors den 23 juni 2009

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 22 mars
1996 om häradsåklagare (195/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1317/2006:
1§
Åklagarämbetena har servicebyråer i följande kommuner:
1) åklagarämbetet i Västra Nyland, i Ekenäs och Lojo,
2) åklagarämbetet i Östra Nyland, i Borgå,
3) åklagarämbetet i Egentliga Tavastland, i
Tavastehus,
4) åklagarämbetet i Sydöstra Finland, i
Kotka och Villmanstrand,
5) åklagarämbetet i Egentliga Finland, i
Reso och Salo,
6) åklagarämbetet i Birkaland, i Mänttä,
7) åklagarämbetet i Satakunta, i Raumo,
8) åklagarämbetet i Österbotten, i Jakobstad, Kauhajoki, Karleby, Lappo och Seinäjoki,
9) åklagarämbetet i Mellersta Finland, i
Jämsä och Äänekoski,
10) åklagarämbetet i Östra Finland, i
Idensalmi, Joensuu, Kuopio, Nyslott, Pieksämäki och Varkaus,
11) åklagarämbetet i Uleåborg, i Brahestad, Haapajärvi, Kajana, Kuusamo, och Ylivieska,
12) åklagarämbetet i Lappland, i Ivalo,
Kemi, Kemijärvi, Sodankylä och Torneå.

2§
Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2009.
Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning av den 1 februari
2007 om åklagarämbetenas servicebyråer
(91/2007).
Utöver vad som föreskrivs i 1 § 3 punkten,
har åklagarämbetet i Egentliga Tavastland
servicebyråer i Forssa, Hyvinge och Riihimäki till och med den 31 augusti 2009.
Utöver vad som föreskrivs i 1 § 5 punkten
har åklagarämbete i Egentliga Finland servicebyråer i Kimito och Loimaa till och med
den 31 december 2009.
Utöver vad som föreskrivs i 1 § 6 punkten,
har åklagarämbete i Birkaland en servicebyrå
i Sastamala till och med den 31 juli 2009 och
en servicebyrå i Valkeakoski till och med 31
december 2009.
Utöver vad som föreskrivs i 1 § 10 punkten har åklagarämbetet i Östra Finland en
servicebyrå i Nurmes till och med den 31
december 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 juni 2009
Justitieminister Tuija Brax

Lagstiftningsråd Ulla Mohell
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Kommunikationsministeriets förordning
om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för
Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
fogas till 3 kap. i kommunikationsministeriets förordning av den 12 december 2008 om
avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
(950/2008) en ny 20 § som följer:
20 §
Behandlingsavgift för koncessionsansökan
För behandling av i 8 a § i kommunikationsmarknadslagen avsedd koncession, som
beviljas för kortvarigt utbud av nättjänster i
digitala markbundna masskommunikationsnät tar kommunikationsverket ut en fast behandlingsavgift för koncessionsansökan enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för

avgifter till staten. Avgiften uppgår till 300
euro.
Kommunikationsverket tar ut behandlingsavgiften enligt 1 mom. även om koncessionsansökan avslås.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2009.
Förordningen tillämpas även på de ärenden
som anhängiggjorts innan förordningen
trädde i kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009
Kommunikationsminister Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman Kaisa Laitinen
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