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Tasavallan presidentin asetus

N:o 172

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleis-
sopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2004

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
New Yorkissa 15 päivänä marraskuuta

2000 tehty kansainvälisen järjestäytyneen
rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kan-
sakuntien yleissopimus, jonka eduskunta on
hyväksynyt 12 päivänä joulukuuta 2003 ja
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30
päivänä joulukuuta 2003 ja jota koskeva
hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteerin huostaan 10 päi-
vänä helmikuuta 2004, on voimassa 11
päivästä maaliskuuta 2004 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuu-

den vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta 30
päivänä joulukuuta 2003 annettu laki

(1371/2003) tulee voimaan 12 päivänä maa-
liskuuta 2004.

3 §
Suomi on antanut yleissopimuksen hyväk-

symiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraa-
vat ilmoitukset:

Yleissopimuksen 18 artiklan 13 kappalees-
sa tarkoitettu keskusviranomainen on Suo-
messa oikeusministeriö.

Suomi selittää 18 artiklan 14 kappaleen
mukaisesti, että oikeusapupyynnöt ja niihin
liitetyt asiakirjat on laadittava suomen, ruot-
sin, tanskan tai norjan taikka englannin,
ranskan tai saksan kielellä tai niihin on
liitettävä käännökset jollekin mainituista kie-
listä.

Yleissopimuksen 31 artiklan 6 kappaleessa
tarkoitettuja viranomaisia ovat Suomessa ri-
koksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriön

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 20/2004)
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kriminaalipoliittinen osasto ja keskusrikospo-
liisi.

4 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä

maaliskuuta 2004.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 173

arkistolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
kumotaan arkistolaitoksesta 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (832/1994) 3 §:n

edellä oleva väliotsikko, 3—5 § ja 17 §:n 2 momentti,
muutetaan 8 ja 9 § sekä 11 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 11 §:n 1 momentti

asetuksessa 140/2000, sekä
lisätään asetukseen uusi 9 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

8 §
Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä

säädetään, pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka
koskevat:

1) arkistotoimen ja arkistolaitoksen yleistä
kehittämistä ja toimintalinjoja sekä arkisto-
laitoksen toimintaa ja taloutta koskevia yk-
sityiskohtaisia tulostavoitteita opetusministe-
riön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) arkistolaitoksen toimintasuunnitelmaa ja
talousarvioehdotusta;

3) arkistolain 19 ja 20 §:ssä tarkoitettua
yksityisen arkiston tai asiakirjan lunastamista,
jäljentämistä tai säilytettäväksi siirtämistä;

4) muita arkistolaitoksen kannalta laaja-
kantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä
asioita.

9 §
Pääjohtaja ratkaisee asiat esittelystä. Työ-

järjestyksissä määrätään, mitkä muut asiat
ratkaistaan esittelystä.

Arkistolaitoksen neuvottelukunta

9 a §
Arkistolaitoksessa on sen toimintaa tukeva

neuvottelukunta, joka käsittelee arkistolaitok-
sen kehittämissuuntia, toimintalinjoja ja suun-
nittelua sekä edistää arkistolaitoksen ja sen
sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunnan asettaa ja tarkemmat
määräykset toiminnasta antaa arkistolaitos.
Neuvottelukunnan jäsenistä ainakin yhden
tulee edustaa arkistolaitoksen henkilöstöä.

11 §
Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Pää-

johtajan sijaisen määrää opetusministeriö pää-
johtajan esityksestä.
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Arkistoneuvoksen ja maakunta-arkiston
johtajan nimittää pääjohtaja.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
huhtikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2004

Opetusministeri Tuula Haatainen

Korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 174

jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2004

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä elokuuta 1978 annetun
veronkantolain (611/1978) 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 586/1987:

1 §

Jäännösveron eräpäivät

Verovuodelta 2003 maksuunpannun val-
tion-, kunnallis- ja kirkollisveron sekä va-
kuutetun sairausvakuutusmaksun ensimmäi-
nen erä on suoritettava viimeistään 2 päivänä
joulukuuta 2004 ja toinen erä viimeistään 2
päivänä helmikuuta 2005.

2 §

Metsänhoitomaksun eräpäivä

Metsänhoitomaksu vuodelta 2003 on suo-

ritettava viimeistään 2 päivänä joulukuuta
2004.

3 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
maaliskuuta 2004.

Asetusta sovelletaan muiden kuin tulove-
rolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yh-
teisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuk-
sien verovuoden 2003 jäännösveroon.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 175

vuoden 2004 kiinteistöveron eräpäivistä

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2004

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun
kiinteistöverolain (654/1992) 28 §:n ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain
(611/1978) 4 b §:n nojalla,

sellaisina kuin ne ovat, kiinteistöverolain 28 § laissa 506/1998 ja veronkantolain 4 b § laissa
586/1987:

1 §

Kiinteistöveron eräpäivät

Vuoden 2004 kiinteistöveron ensimmäinen
erä on suoritettava viimeistään 16 päivänä
syyskuuta 2004 ja toinen erä viimeistään 4
päivänä marraskuuta 2004.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
maaliskuuta 2004.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus

N:o 176

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike tunnus antopäivä
voimaan-
tulopäivä

STM:n asetus terveydenhuollon laitteista ja
tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysminis-
teriön päätöksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . 1/04 19.2.2004 1.4.2004

Edellä mainittu asetus on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavilla sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamosta, käyntiosoite Meritullinkatu 8,
Helsinki ja puhelin (09) 1607 3825. Postiosoite on PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2004

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri Päivi Kaartamo

Komission direktiivi 2003/32/EY, EYVL N:o L 105, 26.4.2003, s. 18
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