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L a g

Nr 1371

om ändring av lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa
företags ekonomiska verksamhet

Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 januari 2003 om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter

om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003) 1 §, 2 § 2 mom. d punkten, 4 § 3 mom.,
5 § 2 mom. och 9 § 4 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 6 a § och till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde och syfte

Denna lag gäller insynen i de finansiella
förbindelserna mellan finländska offentliga
samfund och vissa företag, skyldigheten att
ha separat redovisning för företag som till-
handahåller tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse samt statens skyldighet att lämna
uppgifter till Europeiska gemenskapernas
kommission.

Lagens syfte är att säkerställa kommissio-
nens och de nationella myndigheternas möj-

ligheter att övervaka efterlevnaden av gemen-
skapens regler om konkurrens och statligt
stöd i den mening som avses i kommissio-
nens direktiv 2006/111/EG om insyn i de
finansiella förbindelserna mellan medlems-
stater och offentliga företag samt i vissa före-
tags ekonomiska verksamhet, nedan direkti-
vet om insyn, och i kommissionens beslut
2005/842/EG om tillämpningen av artikel
86.2 i EG-fördraget på statligt stöd i form av
ersättning för offentliga tjänster som beviljas
vissa företag som fått i uppdrag att tillhanda-
hålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
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2 §

Definitioner

— — — — — — — — — — — — —
I 1 mom. 5 punkten avses med

— — — — — — — — — — — — —
d) tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

ekonomiska tjänster som avses i artiklarna 16
och 86 i fördraget om upprättandet av Euro-
peiska gemenskapen, och som bedöms ligga i
allmänhetens intresse enligt särskilda krite-
rier och som därför omfattas av särskilda
förpliktelser från offentliga samfunds sida.

4 §

Begränsning av tillämpningsområdet

— — — — — — — — — — — — —
Den skyldighet att ha separat redovisning

som avses i 3 § 2 mom. tillämpas inte heller
på

1) företag vad beträffar tjänster som inte
kan påverka handeln mellan Europeiska ge-
menskapens medlemsstater i nämnvärd om-
fattning,

2) företag, som för utförande av tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse har betalts en
ersättning som i dess helhet är ett sådant stöd
av mindre betydelse (de minimis- stöd) som
avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr
994/1998 om tillämpningen av artiklarna 92
och 93 i fördraget om upprättandet av Euro-
peiska gemenskapen på vissa slag av övergri-
pande statligt stöd,

3) företag som enligt ett öppet, genom-
blickbart och icke-diskriminerande förfa-
rande anförtrotts att tillhandahålla en tjänst
av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel
86.2 i fördraget om upprättandet av Europe-
iska gemenskapen, om den offentliga finan-
sieringen oavsett dess form har beviljats för
en viss tidsperiod,

4) företag, vars omsättning under vardera
av de två sista räkenskapsperioderna före det
år under vilket det åtnjuter en särskild eller
exklusiv rättighet som beviljats av ett offent-
ligt samfund enligt artikel 86.1 i fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, el-

ler under vilket det anförtrotts att tillhanda-
hålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
enligt artikel 86.2 i det nämnda fördraget
understiger 40 miljoner euro; för offentliga
kreditinstitut ska dock motsvarande tröskel-
värde vara en balansomslutning på 800 miljo-
ner euro.

Ett företag som med stöd av 3 mom. 4
punkten i denna paragraf har befriats från
skyldigheten att ha separat redovisning ska
upprätta en särredovisningskalkyl som avses
i 6 a §, om företaget får offentlig finansiering
för tillhandahållande av tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse.

5 §

Skyldighet att medge insyn i fråga om offent-
liga företag

— — — — — — — — — — — — —
Om omsättningen för ett offentligt indu-

striföretag som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten
för den senast avslutade räkenskapsperioden
har överskridit 250 miljoner euro, gäller i
fråga om de uppgifter som omfattas av skyl-
digheten att medge insyn vad som bestäms i
artikel 8 i direktivet om insyn.

6 a §

Särredovisningskalkyl

Företag som avses i 4 § 4 mom. ska för
varje räkenskapsperiod upprätta en kalkyl
som visar intäkterna och kostnaderna för de
tjänsteverksamheter som omfattas av särredo-
visningsskyldigheten (särredovisningskal-
kyl).

I särredovisningskalkylen ska som intäkter
ingå samtliga intäkter från den särredovisade
tjänsteverksamheten. Från dessa intäkter av-
dras alla rörliga kostnader för tillhandahållan-
det av tjänsterna samt den del av de fasta
kostnaderna som kan hänföras till tjänste-
verksamheten.

Avskrivningar och finansieringskostnader
som hänför sig till investeringar är avdrag-
bara kostnader i kalkylen till den del dessa
investeringar är nödvändiga för tillhandahål-
landet av tjänsten. I särredovisningskalkylen
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kan dessutom som en kalkylmässig avdrags-
post avdras en angiven rimlig avkastning på
eget kapital som är bundet till tjänsteverk-
samheten. De tillämpade särredovisnings-
principerna ska specificeras i kalkylen.

Särredovisningskalkylen och bokslutet för
motsvarande räkenskapsperiod ska lämnas
till det offentliga samfund som har gett tjäns-
ten i uppdrag, inom två månader efter att
bokslutet har fastställts. Om företagets bok-
slut har granskats av en i 2 § i revisionslagen
(459/2007) avsedd revisor, ska till särredo-
visningskalkylen också fogas revisorsutlåtan-
det om kalkylen. Med avvikelse från vad som
föreskrivs ovan i detta moment, kan det of-
fentliga samfundet bestämma att de uppgifter
som ingår i särredovisningskalkylen ska läm-
nas på något annat sätt, om offentlig finansie-
ring har beviljats för genomförande av ett
projekt av engångsnatur.

I fråga om det mer detaljerade innehållet i
särredovisningskalkylen kan föreskrivas ge-
nom förordning av statsrådet.

7 §

Bevaring av uppgifter

— — — — — — — — — — — — —

Det offentliga samfund som har gett tjäns-
ten i uppdrag ska i minst tio år bevara alla
sådana uppgifter som behövs för att visa att
överkompensation för tjänsten inte har före-
kommit. Uppgifterna ska tillställas kommis-
sionen på dennas skriftliga begäran.

9 §

Årsrapporterna från offentliga industriföre-
tag

— — — — — — — — — — — — —
Ministerierna ska tillställa arbets- och nä-

ringsministeriet informationen i så god tid att
den kan vidarebefordras till kommissionen
inom den tidsfrist som föreskrivs i denna
paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
Utöver vad som föreskrivs i 6 a § 4 mom.

ska revisorsutlåtandet under åren
2008—2012 fogas till särredovisningskalky-
len också när företagets bokslut har granskats
av en OFR-revisor enligt lagen om revisorer
inom den offentliga förvaltningen och ekono-
min (467/1999).

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsminister Anni Sinnemäki
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Statsrådets förordning

Nr 1372

om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om kommunikationsministeriet

(405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 1093/2008, som följer:

2 §

Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra
organ som lyder under ministeriet

Till ministeriets ansvarsområde hör
1) Trafikverket,
2) Trafiksäkerhetsverket,
3) Kommunikationsverket,
4) Meteorologiska institutet,

5) Förvaltningsnämnden för Saima kanal,
6) Lotsverket,
7) Finavia Abp,
8) Arctia Shipping Ab,
9) Meritaito Ab och
10) Trafikskyddet.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Trafikminister Anu Vehviläinen

Kanslichef Harri Pursiainen
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Statsrådets förordning

Nr 1373

om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av
skärgårdstrafiken

Given i Helsingfors den 22 december 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 26 april 2001 om understöd som beviljas för stödjande

av skärgårdstrafiken (371/2001) 1 § 2 mom., 3 §, 4 §, 6 §, 7 § 1 mom. och 8 § som följer:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Egentliga Finlands närings-, trafik- och
miljöcentral betalar priset för den i form av
köptjänst ordnade trafik som avses i 1 mom.
månatligen i efterhand mot en trafikrapport
och räkning. Egentliga Finlands närings-, tra-
fik- och miljöcentral fastställer rapportens
form och vilken information som ska framgå
av den.

3 §
Den som idkar skärgårdstrafik och får un-

derstöd tar ut transportavgifter av sina kunder
utan att redovisa dem till Egentliga Finlands
närings-, trafik- och miljöcentral.

Personer som är bofasta på någon av öarna
utmed förbindelsefartygsleden, fordon i deras
ägo, deras varuleveranser samt personer och
fordon som sköter dessa leveranser är be-
friade från transportavgifter för i denna för-
ordning avsedd trafik.

4 §
Egentliga Finlands närings-, trafik- och

miljöcentral kan bevilja understöd genom att
köpa trafikservice på basis av anbud med
iakttagande av bestämmelserna om offentlig
upphandling.

Egentliga Finlands närings-, trafik- och
miljöcentral ska göra upp anbudsbegäran så
att anbuden är så jämförbara som möjligt. I
anbudsbegäran ska även anges den tid som
avtalet om trafikservice kommer att omfatta.

Egentliga Finlands närings-, trafik- och
miljöcentral ska före utgången av juni publi-
cera anbudsbegäran för nästa års trafik på
lämpligt sätt i dagstidningarna. Av särskilda
skäl kan Egentliga Finlands närings-, trafik-
och miljöcentral publicera anbudsbegäran an-
gående en viss rutt även vid en annan tid-
punkt.

Egentliga Finlands närings-, trafik- och
miljöcentral har rätt att vid behov förkasta
alla inkomna anbud.

6 §
Innan Egentliga Finlands närings-, trafik-

och miljöcentral fattar beslut om köp av tra-
fikservice ska centralen beträffande de preli-
minära planerna till grund för avgörandet av
anbudstävlingen begära utlåtande av skär-
gårdsdelegationen och de kommuner inom
vilkas område trafik kommer att idkas.

7 §
Egentliga Finlands närings-, trafik- och

miljöcentral kan ingå avtal om köp av trafik-
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service för högst fem år åt gången på villkor
att det i statsbudgeten varje finansår anvisas
ett tillräckligt anslag för detta ändamål. Om
det inte i statsbudgeten anvisas ett tillräckligt
anslag för att trafiken ska kunna fortsätta
enligt avtalet, anses avtalet ha förfallit utan
vidare rättsföljder.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Trafikidkaren ska före utgången av mars

året efter det då trafiken idkades ge Egentliga

Finlands närings-, trafik- och miljöcentral en
utredning om den trafik som idkats under
året.

Trafikidkaren ska omedelbart underrätta
Egentliga Finlands närings-, trafik- och mil-
jöcentral om en betydande ändring som skett
eller kommer att ske i verksamheten eller
verksamhetsförhållandena eller om nedlägg-
ning av verksamheten eller en del av den.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Trafikminister Anu Vehviläinen

Regeringsråd Pekka Kouhia
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Statsrådets förordning

Nr 1374

om områden där luftfart är inskränkt

Given i Helsingfors den 29 december 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § i luftfartslagen av den 22 december 2009 (1194/2009):

1 §

Tillämpningsområde

Luftfarten inskränks i vissa delar av finskt
område enligt vad som föreskrivs i denna
förordning.

Bestämmelserna i denna förordning gäller
inte militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-,
sjöfarts- och luftfartsmyndigheterna eller de
myndigheter som sköter brand- och rädd-
ningsverksamhet eller de som beordras av
dem, om utförandet av uppgifter som före-
skrivits för dessa myndigheter kräver flyg-
ning inom sådana i denna förordning avsedda
områden där luftfart är inskränkt.

Bestämmelserna i denna förordning eller i
föreskrifter som meddelats med stöd av den
gäller inte flygningar som baserar sig på in-
ternationella förpliktelser som binder Fin-
land.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) förbjudna områden sådana till gränserna

bestämda delar av luftrummet ovanför rikets
landområde eller territorialvatten där flyg-
ning med luftfartyg är förbjuden,

2) restriktionsområden sådana till grän-
serna bestämda delar av luftrummet ovanför
rikets landområde eller territorialvatten där
flygning med luftfartyg har begränsats ge-
nom särskilda bestämmelser,

3) farliga områden sådana till gränserna
bestämda delar av luftrummet inom vilka
luftfartyg under flygning på bestämda tider
kan utsättas för farlig verksamhet,

4) skyddsområden för industrin sådana
luftrummet med bestämda gränser inom vilka
nedanför liggande industriområdens verk-
samhet kan orsaka olägenheter eller fara för
luftfartyg i flygning,

5) identifieringszoner sådana till gränserna
bestämda delar av luftrummet i rikets gräns-
områden som har avgränsats för luftförsva-
rets behov (Air Defence Identification Zone,
ADIZ). Zonerna är i genomsnitt 15 kilometer
(8,10 NM) breda räknat från rikets landgräns
och i genomsnitt 7 kilometer (3,78 NM)
breda räknat från rikets sjögräns och territori-
alhavets yttre gräns,

6) tillfälligt reserverade områden (Tem-
porary Segregated Area, TSA) sådana till
gränserna bestämda delar av luftrummet som
för en bestämd tid upplåts uteslutande åt en
viss användargrupp och där bedrivande av
verksamhet kräver att luftrummet reserveras,
och

7) tillfälligt reserverade luftrum (Tem-
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porary Reserved Airspace, TRA) sådana till
gränserna bestämda delar av luftrummet som
för en bestämd tid upplåtits åt en viss använ-
dargrupp, där bedrivande av verksamhet krä-
ver att luftrummet reserveras och genom
vilka andra användare av luftrummet kan
flyga i ett kontrollerat luftrum med en klare-
ring av flygkontrollen.

3 §

Definiering av områden

De områden som avses i denna förordning
definieras antingen så att referenspunkterna
för deras gränser i sidled anges som WGS84-
koordinater (World Geodetic System 1984)

eller så att området anges som en cirkel, där
medelpunktens koordinater (WGS84) och ra-
die är definierade eller så att området definie-
ras som avstånd från riksgränsen. Områdenas
nedre gräns utgörs av mark- eller havsytan
eller höjden över den genomsnittliga havs-
ytan samt övre gräns av höjden över den
genomsnittliga havsytan.

4 §

Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom följande områ-
den (förbjudna områden) för att säkerheten
för där belägna anläggningar samt anlägg-
ningarnas omgivning skall kunna garanteras:

Område Medelpunktens koordinater och
radie

Övre gräns

EF P10 Lovisa 602213N 0262043E Cirkel,
radie 4 km (2,16 NM)

6 500 FT MSL(2 000 M
MSL)

EF P15 Olkiluoto 611412N 0212636E Cirkel,
radie 4 km (2,16 NM)

6 500 FT MSL(2 000 M
MSL)

Trafiksäkerhetsverket kan, efter att ha hört
inrikesministeriet, av särskilda skäl bevilja
tillstånd för flygning inom förbjudna områ-
den. Ett sådant tillstånd krävs inte, om det
uttryckligen är fråga om en flygning i sam-
band med service eller nyttjande av en an-
läggning som är belägen på förbjudet om-
råde.

5 §

Restriktionsområden

Luftfart inom följande områden (restrik-
tionsområden) är tillåten endast med Trafik-
säkerhetsverkets tillstånd:

Område Gränser i sidled/ Medelpunktens koordinater och
radie

Övre
gräns

EF R10 Kyrko-
gårdsö-Rankö 602301N 0265449E

2 000 FT
MSL

602301N 0270749E
(600 M
MSL)

602113N 0270838E
602113N 0265719E
602301N 0265449E
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EF R21 Mjölö 600646N 0245949E
2 000 FT
MSL

600646N 0250549E
(600 M
MSL)

600513N 0250549E
600513N 0245949E
600646N 0245949E

EF R28 Östra re-
striktionsområdet 601219N 0264549E Oinskränkt

601401N 0264549E

601401N 0271149E
601601N 0272249E
603501N 0274549E och längs riksgränsen på ett av-
stånd av tre kilometer (1.62 NM) från gränsen till
punkten 690402N 0285145E och därefter längs riks-
gränsen genom punkten 690308N 0285545E till punk-
ten 601219N 0271749E - 601219N 0264549E

EF R30 Stora
Enskär 600625N 0245307E

2 000 FT
MSL

600625N 0245558E
(600 M
MSL)

600513N 0245558E
600513N 0245307E
600625N 0245307E

EF R35 Makilo 595631N 0241810E
2 000 FT
MSL

595631N 0242413E
(600 M
MSL)

595431N 0242413E
595210N 0241810E
595631N 0241810E

EF R37 Obbnäs 600251N 0241810E
2 000 FT
MSL

600251N 0242413E
(600 M
MSL)

6169Nr 1374

2 /189



595852N 0242413E
595852N 0241810E
600251N 0241810E

EF R43 Hästö-
Busö 595100N 0231648E

2 000 FT
MSL

595100N 0232249E
(600 M
MSL)

594948N 0232249E
594948N 0231648E
595100N 0231648E

EF R45 Russarö 594700N 0225348E
2 000 FT
MSL

594700N 0225748E
(600 M
MSL)

594500N 0225748E
594500N 0225348E
594700N 0225348E

EF R50 Örö 595000N 0221648E
2 000 FT
MSL

595000N 0222109E
(600 M
MSL)

594931N 0222148E
594700N 0222148E
594700N 0221648E
595000N 0221648E

EF R53 Utö 594830N 0211948E
2 000 FT
MSL

594830N 0212448E
(600 M
MSL)

594600N 0212448E
594600N 0211848E
594830N 0211948E

EF R54 Korpo-
Gyltö 600800N 0212653E

2 000 FT
MSL

600800N 0213118E
(600 M
MSL)

600603N 0213100E
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600603N 0212313E
600800N 0212653E

EF R55 Reila 610900N 0211948E
2 000 FT
MSL

610900N 0212348E
(600 M
MSL)

610700N 0212348E
610700N 0211948E
610900N 0211948E

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl
bevilja tillstånd för flygning inom ett restrik-
tionsområde, till exempel för räddningstjänst-
flygning.

När tillstånd för flygning inom det östra
restriktionsområdet söks, skall Trafiksäker-
hetsverket innan tillstånd beviljas begära ett
utlåtande av gränsbevakningsväsendet.

6 §

Farliga områden

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om farliga områden. Flygning inom far-
liga områden är tillåten om området inte har
meddelats vara aktivt. Flygkontrollen kan
dock klarera en flygning som leds genom ett
kontrollerat luftrum genom ett sådant farligt
område som har meddelats vara aktivt, när
den för lufttrafiken farliga verksamheten har
avbrutits.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare
föreskrifter om lufttrafiken inom aktiva far-
liga områden.

7 §

Identifieringszon

Trafiksäkerhetsverket fastställer närmare
gränser för identifieringszonen efter att ha
hört inrikesministeriet och försvarsministeriet
och kan vid behov ändra zonens omfattning.
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare fö-
reskrifter om lufttrafiken inom identifierings-
zonen.

8 §

Skyddsområden för industrin

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om skyddsområdena för industrin. Trafik-
säkerhetsverket kan meddela anvisningar om
lufttrafiken inom skyddsområden för indu-
strin.

9 §

Tillfälligt reserverade områden och tillfälligt
reserverade luftrum

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrif-
ter om de tillfälligt reserverade områdena och
de tillfälligt reserverade luftrummen. Trafik-
säkerhetsverket kan meddela föreskrifter och
ge anvisningar om lufttrafiken inom tillfälligt
reserverade områden och tillfälligt reserve-
rade luftrum.

10 §

Publicering i informationssystemet för luft-
fart

Den som tillhandahåller informationstjänst
för luftfart offentliggör i publikationssyste-
met för informationstjänsten för luftfart grän-
serna för de i 4—9 § avsedda områden där
luftfart är inskränkt. Trafiksäkerhetsverket
meddelar närmare föreskrifter samt ger anvis-
ningar och rekommendationer om lufttrafiken
inom dessa områden.
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11 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2010.

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen av den 26 oktober 2006 om områden
där luftfart är inskränkt (929/2006).

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister Anu Vehviläinen

Regeringssekreterare Topi Sirén
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Arbets- och näringsministeriets förordning

Nr 1375

om Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer

Given i Helsingfors den 18 december 2009

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av
den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder
i lag 384/1994, samt med stöd av 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 495/2005:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som av-
ses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till
staten och för vilka Konsumentverket tar ut
avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är

1) behandling av anmälan om registrering
av en idkare av paketreserörelse,

2) kontroll av en registrerad idkare av pa-
ketreserörelse samt

3) utdrag ur registret över paketreserörel-
ser.

2 §

Prestationer som prissätts enligt företagseko-
nomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen
om grunderna för avgifter till staten och som
Konsumentverket prissätter enligt företags-
ekonomiska grunder är:

1) publikationer och andra trycksaker samt
elektroniska dataprodukter,

2) forskningsmaterial och annat material,
3) mötes- och konsulteringstjänster,
4) användning av personalen för tjänste-

uppdrag i utbildnings-, planerings- eller an-
dra sakkunniguppgifter,

5) överlåtelse av datasystem, program och
motsvarande prestationer samt av nyttjande-
rätten till informationsmaterial i datasystem
och teknisk överlåtelse av informationsmate-
rial till utomstående på beställning,

6) utredningar och andra motsvarande pre-
stationer som utförs på beställning,

7) fotokopior och andra avskrifter samt
8) övriga på beställning utförda prestatio-

ner som anges särskilt.
Överlåtelse av en prestation sker avgifts-

fritt då den stöder konsumentupplysningen
eller verkets övriga avgiftsfria verksamhet.

Om avgifter som tas ut för framtagande av
uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
samt för utlämnande av kopia eller utskrift
enligt 34 § 3 mom. i nämnda lag beslutar
Konsumentverket med iakttagande av vad
som sägs i 34 § lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
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nuari 2010 och gäller till och med utgången
av år 2012.

Genom denna förordning upphävs handels-
och industriministeriets förordning av den 20

december 2006 om Konsumentverkets av-
giftsbelagda prestationer (1340/2006) jämte
ändringar.

Helsingfors den 18 december 2009

Arbetsminister Anni Sinnemäki

Konsultativ tjänsteman Ulla Karhu
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Bilaga

Avgiftstabell

KONSUMENTVERKETS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Ett beslut med anledning av en ansökan nedan är avgiftsbelagt även då ansökan avslås. I
avgifterna ingår inte de kostnader som hänför sig till faktureringen och som tas ut skilt.

Följande avgifter tas ut för nedanstående prestationer:

1) beslut om registrering av en idkare av paketreserörelse 500,00 ≠

2) årlig kontroll av säkerheter för dem som antecknats i registret över
paketreserörelser:
– avgiftsklass I (kalkylerad säkerhet högst 10 000 ≠, de som undanta-
gits från kravet på säkerheter och förmedlare)
– avgiftsklass II (kalkylerad säkerhet 10 001 ≠—100 000 ≠)
– avgiftsklass III (kalkylerad säkerhet 100 001 ≠—1 000 000 ≠)
– avgiftsklass IV (kalkylerad säkerhet över 1 000 000 ≠)

225,00 ≠/år
450,00 ≠/år
900,00 ≠/år

1 800,00 ≠/år

3) utdrag ur registret över paketreserörelser 28,00 ≠

Ingen avgift för den årliga kontrollen av säkerheter enligt 2 punkten tas ut för det första
registreringsåret.

I fråga om den årliga kontrollen av säkerheter bestäms avgiftsklassen utgående från det
största kalkylerade beloppet av säkerheter det år som föregår året för betalning av avgiften.
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 1376

om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och
naturnäringar

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att den referensränta som skall användas som
ränta på bostadslån som avses i 58 § 2 mom. lagen om ändring av lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar (242/2002) är 1,24 procent från och med den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör Hannu Porkola
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