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Valtioneuvoston asetus

N:o 618

Valtion taidemuseosta

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
Valtion taidemuseosta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annetun lain (566/2000) 1, 2 ja 8 §:n sekä
19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla,
sellaisina kuin niistä ovat edellisen lain 2 § laissa 504/2004 ja jälkimmäisen lain 8 §:n 2
momentti laissa 281/2000:

Tehtävät ja organisaatio

1 §
Sen lisäksi, mitä Valtion taidemuseosta
annetun lain (566/2000) 1 §:ssä säädetään,
taidemuseon tulee:
1) vastata kokoelmien ja tietovarantojen
kartuttamisesta, dokumentoinnista, hoidosta
ja konservoinnista;
2) järjestää koti- ja ulkomaisen taiteen
näyttelyitä;
3) perehdyttää yleisöä kuvataiteeseen ja
lisätä sen tuntemusta taidekasvatuksen avulla;
4) järjestää taiteiden välistä ohjelmistoa;
5) harjoittaa julkaisutoimintaa;
6) toimia maan taidemuseoalan kehittämi-
seksi yhteistyössä muiden taidemuseoiden
kanssa;
7) harjoittaa kuvataiteen tutkimusta;
8) seurata alan kehitystä, tehdä aloitteita ja

esityksiä Suomen kuvataiteen edistämiseksi
sekä antaa lausuntoja kuvataiteeseen liitty-
vistä kysymyksistä;
9) ylläpitää ja kehittää taidemuseoalan ja

kuvataiteen kansainvälisiä suhteita;
10) antaa muille viranomaisille sekä mah-

dollisuuksien mukaan yhteisöille ja yksityi-
sille henkilöille asiantuntija-apua toimialaan-
sa kuuluvissa asioissa;
11) huolehtia muista taidemuseolle sääde-

tyistä tai määrätyistä tehtävistä.

2 §
Valtion taidemuseossa on viraston toimin-

taa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee
taidemuseon toiminnan kehittämissuuntia ja
toimintalinjoja, tekee niitä koskevia aloitteita
ja edistää taidemuseon yhteistyötä eri sidos-
ryhmien kanssa.
Neuvottelukunnan asettaa opetusministeriö
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Valtion taidemuseon esityksestä. Neuvottelu-
kunnan jäsenistä ainakin yhden tulee edustaa
taidemuseon henkilöstöä.
Opetusministeriö vahvistaa neuvottelukun-
nan jäsenten palkkiot.

3 §
Valtion taidemuseolla on johtoryhmä, joka
käsittelee työjärjestyksessä määrätyt asiat.

4 §
Sen lisäksi, mitä Valtion taidemuseosta
annetun lain 1 §:ssä säädetään, taidemuseossa
on hallinto- ja palveluyksikkö. Muista toi-
mintayksiköistä määrätään työjärjestyksessä.

Henkilöstö ja sen tehtävät

5 §
Valtion taidemuseon päällikkönä on yli-
johtaja.
Kunkin museon päällikkönä on museon-
johtaja. Kuvataiteen keskusarkiston päällik-
könä on keskusarkistonjohtaja. Hallinto- ja
palveluyksikön päällikkönä on hallintojohta-
ja.
Lisäksi Valtion taidemuseossa on muuta
virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

6 §
Ylijohtaja johtaa ja kehittää Valtion taide-
museon toimintaa sekä vastaa siitä, että
taidemuseolle kuuluvat tehtävät hoidetaan
tuloksellisesti.

7 §
Museonjohtajan, keskusarkistonjohtajan ja
hallintojohtajan tulee johtaa, kehittää ja val-
voa toimintayksikkönsä toimintaa sekä huo-
lehtia toimintayksikölle kuuluvien tehtävien
jaosta ja niiden suorittamisesta.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

8 §
Kelpoisuusvaatimuksena Valtion taidemu-
seon virkoihin on:
1) ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkin-
to, perehtyneisyys taidemuseoalaan sekä käy-
tännössä osoitettu johtamistaito ja johtamis-
kokemus;
2) museonjohtajalla ylempi korkeakoulu-

tutkinto, perehtyneisyys taidemuseoalaan ja
käytännössä osoitettu johtamistaito;
3) keskusarkistonjohtajalla ja hallintojoh-

tajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehty-
neisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä
osoitettu johtamistaito;
4) intendentillä ja erikoistutkijalla ylempi

korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran
tehtäväalaan;
5) muilla virkamiehillä viran edellyttämä

koulutus.

Virkojen täyttäminen sekä virkavapaus ja sitä
vastaava vapautus

9 §
Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa

haettavaksi julistamatta.
Museonjohtajan nimittää opetusministeriö.

Keskusarkistonjohtajan ja hallintojohtajan ni-
mittää ylijohtaja.
Muun virkamiehen tai työsopimussuhtees-

sa olevan henkilön nimittää tai ottaa Valtion
taidemuseo siten kuin tässä asetuksessa sää-
detään tai työjärjestyksessä määrätään.
Ylijohtajan sijaisen määrää opetusministe-

riö Valtion taidemuseon esityksestä.
Ylijohtajan, museonjohtajan ja keskusar-

kistonjohtajan virat voidaan täyttää toistai-
seksi tai määräajaksi.

10 §
Virkavapauden ylijohtajalle myöntää ope-

tusministeriö. Jos kysymys on enintään kuu-
kauden kestävästä taikka lakiin tai virkaeh-
tosopimukseen perustuvasta virkavapaudesta,
sen myöntää kuitenkin ylijohtajalle hänen
sijaisensa.
Virkavapauden museonjohtajalle, keskus-

arkistonjohtajalle ja hallintojohtajalle myön-
tää ylijohtaja. Muissa tapauksissa virkava-
pauden myöntää työjärjestyksessä määrätty
muu virkamies.
Nimittämisestä ylijohtajan määräaikaiseen

virkasuhteeseen päättää opetusministeriö.
Muissa tapauksissa nimittämisestä määräai-
kaiseen virkasuhteeseen päättää sama viran-
omainen, joka myöntää virkavapauden.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen

11 §
Valtion taidemuseossa käsiteltävät asiat

1686 N:o 618



ratkaisee esittelystä ylijohtaja tai muu virka-
mies, jolle ratkaisuvalta on tässä asetuksessa
tai työjärjestyksessä annettu.

12 §
Sen lisäksi, mitä Valtion taidemuseosta
annetun lain 2 §:n 1 momentissa säädetään,
ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) Valtion taidemuseon yleisiä toimintalin-
joja ja niihin rinnastettavia muita merkittäviä
asioita sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa;
2) Valtion taidemuseon talousarvioehdo-
tusta ja esitystä taidemuseon tulostavoitteiksi;
3) Valtion taidemuseon tilinpäätöksen hy-
väksymistä;
4) Valtion taidemuseon tulosjohtamista ja
toimintayksiköiden tulostavoitteita sekä mää-
rärahojen jakamista toimintayksiköille;
5) Valtion taidemuseon virkamiesten ni-
mittämistä ja irtisanomista sekä virkavapau-
den myöntämistä, jollei tässä asetuksessa tai
työjärjestyksessä toisin säädetä tai määrätä;
6) kulttuuriesineiden maastavientihake-
muksia;
7) muita asioita, joita ei tällä asetuksella
säädetä tai työjärjestyksellä määrätä museon-
johtajan, keskusarkistonjohtajan, hallintojoh-
tajan tai muun virkamiehen ratkaistaviksi.

13 §
Ylijohtaja voi, jos hän katsoo ratkaistavan
asian periaatteellisen merkityksen tai muun
erityisen syyn sitä edellyttävän, yksittäista-
pauksessa ottaa ratkaistavakseen sellaisenkin
asian, joka muutoin olisi museonjohtajan,
keskusarkistonjohtajan, hallintojohtajan tai
muun virkamiehen ratkaistava.

14 §
Museonjohtaja, keskusarkistonjohtaja tai
hallintojohtaja ratkaisee johtamassaan toimin-
tayksikössä asiat, jotka koskevat:
1) toimintayksikön toiminnan tulosjohta-
mista, esitystä toimintayksikön tulostavoit-
teiksi sekä toimintayksikölle kuuluvien mää-
rärahojen käyttöä;
2) toimintayksikköön kuuluvien virkamies-
ten nimittämistä ja irtisanomista sekä työso-
pimussuhteisen henkilöstön ottamista ja irti-
sanomista;
3) toimintayksikköön kuuluvien 2 kohdas-

sa tarkoitettujen virkamiesten ja työsopimus-
suhteisen henkilöstön virkavapauksia ja vas-
taavia vapautuksia;
4) toimintayksikön toimialaan kuuluvia

muita asioita, joita ei tässä asetuksessa tai
työjärjestyksessä ole säädetty tai määrätty
muun virkamiehen ratkaistaviksi.
Lisäksi museonjohtaja ratkaisee Valtion

taidemuseon yleisten toimintalinjojen mukai-
sesti asiat, jotka koskevat:
1) museon kokoelmien kartuttamista, tai-

deteosten lainaamista ja tallettamista;
2) museon näyttely- ja muuta ohjelmatoi-

mintaa.

Erinäiset säännökset

15 §
Valtion taidemuseo kantaa ja vastaa valtion

puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa ja
muussa viranomaisessa valtion etua ja oikeut-
ta kaikissa taidemuseon toimialaan kuuluvissa
asioissa.
Hallintojohtajalla tai hänen määräämällään

virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta
joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen vä-
lityksellä tuomioistuimissa ja muissa viran-
omaisissa sekä toimituksissa edustaa Valtion
taidemuseota sekä valvoa sen etua ja oikeutta.
Hallintojohtajalla on oikeus Valtion taide-

museon puolesta ottaa vastaan haasteen tie-
doksianto.

16 §
Tarkemmat määräykset Valtion taidemu-

seon organisaatiosta, toimintayksiköiden ja
henkilöstön tehtävistä, asioiden käsittelemi-
sestä ja ratkaisemisesta sekä Valtion taide-
museon toiminnan muusta sisäisestä järjeste-
lystä annetaan työjärjestyksessä.
Valtion taidemuseolla on turvasääntö, jon-

ka hyväksyy ylijohtaja.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

17 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

elokuuta 2004.
Tällä asetuksella kumotaan Valtion taide-

museosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annettu
valtioneuvoston asetus (658/2000) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.
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Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

18 §
Tämän asetuksen voimaan tullessa voimas-

sa olleen asetuksen nojalla vahvistetun työ-
järjestyksen määräyksiä, jotka eivät ole vas-
toin tätä asetusta, sovelletaan siihen asti,
kunnes tämän asetuksen mukainen työjärjes-
tys tulee voimaan.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Kulttuuriministeri Tanja Karpela

Hallitusneuvos Erkki Norbäck
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Valtioneuvoston asetus

N:o 619

ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä, säädetään alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(370/1995) 23 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 543/2004:

1 §

Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen sata-
missa käyvien ulkomaisten alusten tarkastuk-
sesta.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) yleissopimuksilla: vuonna 1966 tehtyä

kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS
52/1968), ihmishengen turvallisuudesta me-
rellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleis-
sopimusta (SopS 11/1981), alusten aiheutta-
man meren pilaantumisen ehkäisemisestä
vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liit-
tyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS
51/1983), merenkulkijoiden koulutusta, päte-
vyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuoden
1978 kansainvälistä yleissopimusta (SopS
22/1984), kansainvälisistä säännöistä yhteen-
törmäämisen estämiseksi merellä vuonna
1972 tehtyä yleissopimusta (SopS 30/1977),
vuoden 1969 kansainvälistä aluksenmit-

tausyleissopimusta (SopS 31/1982), kauppa-
aluksista noudatettavasta vähimmäistasosta
vuonna 1976 tehtyä yleissopimusta (SopS
54/1979), vuoden 1992 kansainvälistä yleis-
sopimusta öljyn aiheuttamasta pilaantumisva-
hingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vas-
tuusta (SopS 43/1996) sekä näihin yleissopi-
muksiin liittyviä pöytäkirjoja ja pakollisia
säännöstöjä niihin myöhemmin tehtyine muu-
toksineen;
2) yksityiskohtaisella tarkastuksella tarkas-
tusta, jossa koko alus, kaikki sen varusteet ja
sen koko laivaväki tai osa näistä PSC-
direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa määritellyis-
sä olosuhteissa tarkastetaan niin, että tarkas-
tus kattaa aluksen rakenteen, varusteet, mie-
hityksen, asumis- ja työskentelyolosuhteet
sekä sen, noudatetaanko aluksella vaadittavia
toimintatapoja; sekä
3) SIRENAC-tietojärjestelmällä Pariisin
pöytäkirjan puitteissa luotua tietojärjestelmää.

3 §

Asetuksen soveltaminen aluksiin

Tätä asetusta sovelletaan yleissopimuksissa
tarkoitettuihin ulkomaisiin aluksiin, jotka saa-

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/106/EY (32001L0106); EYVL N:o L 19, 22.1.2002, s. 17
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY (32002L084); EYVL N:o L 324, 29.11.2002, s. 53
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puvat satamaan Suomessa tai jotka ankku-
roituvat sataman ulkopuolelle Suomessa, sekä
sellaisen aluksen miehistöön.
Tätä asetusta ei sovelleta kalastusalukseen,
sota-alukseen, laivaston apualukseen, perin-
teistä rakennetta olevaan puualukseen, kun-
nan tai valtion alukseen, jota ei käytetä
kaupalliseen tarkoitukseen, eikä huvialuk-
seen, jota ei käytetä kauppamerenkulkuun.

4 §

Tarkastusvelvollisuus

Valvontaviranomaisen on vuosittain tar-
kastettava aluksia niin, että tarkastettavien
alusten määrä vastaa ainakin 25 prosenttia
niiden yksittäisten alusten, jotka ovat käyneet
Suomen satamissa, keskimääräisestä vuotui-
sesta määrästä, laskettuna niiden viimeisten
kolmen kalenterivuoden perusteella, joista on
saatavilla tilastoja.

5 §

Tarkastettaviksi valittavat alukset

Kaikki alukset, joille ei tehdä laajennettua
tarkastusta ja joiden PSC-direktiivin liitteessä
I tarkoitettu yleinen kohdentamistekijä on
suurempi kuin 50, on tarkastettava edellyt-
täen, että aluksen edellisestä Pariisin pöytä-
kirjan allekirjoittajavaltion satamassa suori-
tetusta tarkastuksesta on kulunut vähintään
kuukausi.
Muista aluksista tarkastettaviksi on ensim-
mäiseksi valittava PSC-direktiivin liitteessä I
olevassa I osassa tarkoitettuja aluksia. Liit-
teessä I olevassa II osassa tarkoitetut ensisi-
jaisen tarkastuksen tarpeessa olevat alukset
valitaan tarkastettaviksi alenevassa järjestyk-
sessä, joka perustuu niiden SIRENAC-tieto-
järjestelmässä ilmoitetun kohdentamistekijän
arvoon.
Sellaisia aluksia, jotka jokin Euroopan
unionin jäsenvaltio on tarkastanut viimeksi
kuluneiden kuuden kuukauden aikana ei
tarkasteta, jos:
1) alusta ei ole lueteltu PSC-direktiivin
liitteessä I;
2) mistään puutteesta ei ole tehty ilmoitusta
edellisen tarkastuksen jälkeen;

3) tarkastuksen suorittamiselle ei ole il-
meistä perustetta; tai
4) alus ei kuulu 1 momentin sovelta-

misalaan.
Mitä 3 momentissa säädetään, ei sovelleta

niihin käyttötarkastuksiin, joista yleissopi-
muksissa säädetään erikseen.

6 §

Asiakirjojen tarkastus ja aluksen yleisen
kunnon toteaminen

Valvontaviranomaisen on tarkastettava ai-
nakin PSC-direktiivin liitteessä II mainitut
asiakirjat riittävässä määrin sekä varmistut-
tava aluksen yleisestä kunnosta konehuone,
asuintilat ja puhtausolot mukaan lukien.
Valvontaviranomainen voi tarkastaa muut-

kin kuin 1 momentissa tarkoitetut yleissopi-
musten mukaan aluksessa pidettävät todistus-
kirjat ja muut asiakirjat.

7 §

Aluksen yksityiskohtainen tarkastus

Aluksen yksityiskohtaiseen tarkastukseen
velvoittavina ilmeisinä syinä pidetään muun
muassa PSC-direktiivin liitteessä III mainit-
tuja seikkoja.
Jos aluksen asuin- ja työskentelyoloissa

havaitaan oleellisia puutteita, siitä on ilmoi-
tettava työsuojeluviranomaiselle.
Aluksen tarkastuksessa on noudatettava

PSC-direktiivin liitteessä IV esitettyjä menet-
telytapoja.

8 §

Laivaväen viestintäkyvyn ja kielitaidon tar-
kastaminen

Valvontaviranomaisen on varmistettava,
että:
1) Suomen satamasta matkansa aloittavan

tai sen sinne päättävän matkustaja-aluksen
laivaväkeen kuuluvilla on kyky milloin ta-
hansa keskenään välittää tehokkaasti turval-
lisuutta koskevia tietoja suullisesti sekä var-
sinkin ymmärtää turvallisuuteen liittyviä vies-
tejä ja ohjeita;
2) matkustaja-aluksella matkustajia hätäti-
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lanteessa auttamaan nimetty henkilö on hel-
posti tunnistettavissa ja kykenee matkustajien
kielellä tai englannin kielen perussanastolla,
mallia näyttämällä, osoittamalla tai käsimerk-
kejä käyttämällä välittämään riittävästi tieto-
ja, kun otetaan huomioon kyseisellä reitillä
pääasiallisesti matkustavien kieliryhmät, mat-
kustajille näiden äidinkielellä annetut täydel-
liset turvaohjeet sekä matkustajille tai mie-
histölle pelastustyön ohjaamiseksi hätätilan-
teessa eri kielillä annettavat ohjeet;
3) säiliöaluksen koko laivaväki pystyy
välittämään keskenään tietoja aluksen yhtei-
sellä työkielellä; sekä
4) 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa laivaväki kykenee vaihtamaan riittäväs-
sä määrin tietoja maissa olevien viranomais-
ten kanssa joko yhteisellä tai viranomaisten
kielellä.

9 §

Menettelyt, joita noudatetaan laajennetussa
tarkastuksessa

Laajennettu tarkastus on tehtävä PSC-
direktiivin liitteessä V olevassa C osassa
säädettyjä menettelyjä noudattaen.

10 §

Eräiden alusten pakollinen laajennettu tar-
kastus

Johonkin PSC-direktiivin liitteessä V ole-
vassa A osassa mainituista luokista kuuluvalle
alukselle on tehtävä laajennettu tarkastus, jos
alus valitaan tarkastukseen 5 §:n 2 momentin
mukaisesti.
Jos 1 momentissa tarkoitetusta aluksesta ei
toimiteta alusturvallisuuden valvonnasta an-
netun lain (370/1995) 11 a §:ssä tarkoitettua
ennakkoilmoitusta, sille on tehtävä Suomen
määräsatamassa laajennettu tarkastus.
Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetun aluksen
PSC-direktiivin liitteessä I olevassa II osassa
tarkoitettu yleinen kohdentamistekijä on vä-
hintään 7, alukselle on tehtävä laajennettu
tarkastus ensimmäisessä satamassa, jossa se
käy 12 kuukauden kuluttua edellisestä laa-
jennetusta tarkastuksesta.

11 §

Menettely, jota noudatetaan, jos tiettyjä aluk-
sia ei voida tarkastaa

Sen lisäksi, mitä alusturvallisuuden val-
vonnasta annetun lain 11 c §:ssä säädetään,
valvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitet-
tava SIRENAC-tietojärjestelmään, jos tiettyjä
aluksia, joille 5 §:n 1 momentin mukaan on
tehtävä pakollinen tarkastus tai 10 §:n 3
momentin mukaan on tehtävä pakollinen
laajennettu tarkastus, ei toiminnallisista syistä
pystytä tarkastamaan. Nämä tapaukset ja
kyseisten alusten tarkastamatta jättämisen
syyt on ilmoitettava kuuden kuukauden välein
Euroopan yhteisöjen komissiolle.
Minkään kalenterivuoden aikana tarkasta-

matta ei saa jäädä enempää kuin viisi
prosenttia niiden yksittäisten alusten, jotka
olisi tarkastettava 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla ja jotka ovat käyneet Suomen sata-
missa, keskimääräisestä vuotuisesta määrästä,
laskettuna niiden viimeisten kolmen kalente-
rivuoden perusteella, joista on saatavilla
tilastoja.
Jos alus on 1 momentin mukaisesti jätetty

tarkastamatta edellisessä EU:n jäsenvaltion
satamassa, sille on tehtävä pakollinen tarkas-
tus tai tarvittaessa pakollinen laajennettu
tarkastus seuraavassa Suomen satamassa, jos-
sa se käy.

12 §

Pysäyttämisperusteiden harkinta

Harkitessaan aluksen pysäyttämistä val-
vontaviranomaisen on noudatettava PSC-di-
rektiivin liitteessä VI esitettyjä perusteita.
Jos aluksen yleinen kunto on poikkeuksel-

lisen huono niin, että se ilmeisesti ei täytä
asetettuja vaatimuksia, valvontaviranomainen
voi lykätä tarkastuksen siihen asti, kun
laivanisäntä on ryhtynyt välttämättömiin toi-
menpiteisiin, joilla alus saadaan vastaamaan
yleissopimusten määräyksiä.

13 §

Tarkastuksen ja pysäyttämisen seuranta

Jos alusturvallisuuden valvonnasta annetun
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lain 14 §:ssä tarkoitettuja vikoja tai puutteita
ei voida korjata tarkastussatamassa, valvon-
taviranomainen voi antaa aluksen jatkaa
matkaa päällikön kanssa sopimalleen lähim-
mälle käytettävissä olevalle korjaustelakalle.
Edellytyksenä tälle on, että aluksella nouda-
tetaan lippuvaltion toimivaltaisen viranomai-
sen määräämiä ja valvontaviranomaisen hy-
väksymiä ehtoja. Näiden ehtojen tulee taata,
että alus voi jatkaa matkaa ilman alusturval-
lisuuden valvonnasta annetun lain 14 §:ssä
tarkoitettua vaaraa.
Valvontaviranomaisen on 1 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava kaikis-
ta matkaa koskevista ehdoista korjaustelakan
sijaintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle,
lippuvaltion lähimmälle edustustolle ja muille
asianomaisille viranomaisille Pariisin pöytä-
kirjan liitteen 2 mukaisesti.
Jos valvontaviranomainen saa 2 momen-
tissa tarkoitetun ilmoituksen, sen on ilmoi-
tettava ilmoituksen tehneelle viranomaiselle
niistä toimenpiteistä, joihin asiassa on ryh-
dytty.

14 §

Menettelyt aluksen satamaan pääsyn estämi-
sessä

Alusturvallisuuden valvonnasta annetun
lain 14 c §:ssä säädettyä aluksen satamaan
pääsyn estämistä sovelletaan välittömästi sen
jälkeen, kun alukselle on annettu lupa poistua
satamasta, jossa se on pysäytetty joko toisen
tai kolmannen kerran.
Aluksen satamaan pääsyn estämisessä on
noudatettava PSC-direktiivin liitteessä XI
olevassa B osassa säädettyjä menettelyjä.

15 §

Tietojen julkaiseminen

Merenkulkulaitoksen on vähintään kerran
kuukaudessa julkaistava PSC-direktiivin liit-
teessä VIII olevassa I osassa luetellut tiedot
aluksista, jotka on pysäytetty Suomen sata-
massa tai joilta on evätty pääsy Suomen
satamaan edellisen kuukauden kuluessa.

16 §

Aluksen luokitustodistukseen liittyvät ilmoi-
tukset

Merenkulkulaitoksen on ilmoitettava Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle, muille Euroo-
pan unionin jäsenvaltioille, aluksen lippuval-
tiolle ja Pariisin pöytäkirjan sihteeristölle, jos
satamavaltiona tehdyssä tarkastuksessa on
todettu aluksella luokituslaitoksen antama
voimassa oleva todistuskirja, vaikka alus ei
täytä asiaa koskevia yleissopimusten mää-
räyksiä, tai luokitustodistus, vaikka aluksessa
on vika tai puute, joka koskee todistuksessa
mainittuja seikkoja. Ilmoitus on kuitenkin
tehtävä vain, jos alus aiheuttaa vakavaa uhkaa
turvallisuudelle tai ympäristölle taikka jos on
näyttöä, että luokituslaitos on toiminut eri-
tyisen piittaamattomasti. Asiasta on ilmoitet-
tava myös asianomaiselle luokituslaitokselle
ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä.

17 §

PSC-direktiivin täytäntöönpanon seurantaa
varten annettavat tiedot

Merenkulkulaitoksen on vuosittain 1 päi-
vään huhtikuuta mennessä toimitettava Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle ja Pariisin
pöytäkirjan sihteeristölle seuraavat edellistä
vuotta koskevat tiedot:
1) Suomessa satamavaltion valvontaa har-

joittavien tarkastajien lukumäärä; tiedot on
toimitettava komissiolle PSC-direktiivin liit-
teessä X olevaa mallitaulukkoa käyttäen ja
liitteessä esitetyllä tavalla; ja
2) Suomen satamiin saapuneiden yksittäis-

ten alusten kokonaismäärä.
Lisäksi Merenkulkulaitoksen on toimitet-

tava:
1) Euroopan yhteisöjen komissiolle kuuden

kuukauden välein luettelo Suomen satamiin
saapuneiden muiden kuin säännöllistä lautta-
liikennettä harjoittavien yksittäisten alusten
liikkeistä sekä kyseisten alusten IMO-tunnis-
tenumerot ja saapumispäivämäärät; tai
2) SIRENAC-tietojärjestelmään Suomen

satamiin päivittäin saapuneiden muiden kuin
säännöllistä lauttaliikennettä harjoittavien
alusten IMO-tunnistenumerot ja saapumispäi-
vämäärät.
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Merenkulkulaitoksen on toimitettava Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle tiedot säännöl-
lisessä lauttaliikenteessä tapahtuvista muu-
toksista.

18 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomaisten
alusten tarkastuksesta Suomessa 18 päivänä
huhtikuuta 1997 annettu asetus (325/1997)
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Hallitusneuvos Aila Salminen
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 620

eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa,
munissa ja munavalmisteissa

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta
1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön Eu-
roopan yhteisöjen komission direktiivi neu-
voston direktiivien 76/895/ETY,
86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY
liitteiden muuttamisesta asefaatin, 2,4 D:n ja
metyyliparationin jäämien enimmäismäärien

osalta 5 päivänä joulukuuta 2003 annettu
direktiivi 2003/118/EY.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2004.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Vesa Tuomaala

Komission direktiivi 2003/118/EY (32003L0118); EYVL N:o L 327, 16.12.2003, s. 25
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 621

Tove Jansson ja lastenkulttuuri -juhlarahasta

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2004

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metallirahasta 27 päivänä maalis-
kuuta 1998 annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
378/2002:

1 §
Tove Janssonin muistoksi lyödään 10 eu-
ron Tove Jansson ja lastenkulttuuri -juhla-
raha.

2 §
Juhlaraha on hopeaseosta, jonka painosta
925 promillea on hopeaa ja 75 promillea
kuparia. Pitoisuudet saavat vaihdella enintään
± 10 promilleyksikköä.

3 §
Juhlarahan halkaisija on 38,6 ± 0,1 milli-
metriä ja paino 27,4 ± 0,5 grammaa.
Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa
halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 millimet-
riä.

4 §
Juhlarahat ovat ympyrän muotoisia. Kuvat
ja kirjoitukset laakapinnoilla on sijoitettu
siten, että rahoja kirjan lehden tavoin kään-
nettäessä kumpikin puoli on oikein päin.

Rahassa on sen suunnitelleen taiteilijan ja
Rahapaja Oy:n johtajan sukunimien alkukir-
jaimet M ja M.

5 §
Juhlarahojen leimat ovat seuraavan selitel-

män ja kuvan mukaiset.
Rahan tunnuspuolella on keskellä vasem-

malla kohokuviona kasvot, niiden ylä- ja
oikealla puolella on ylhäältä alas kohokuvi-
oina taivaanrantaa, taiteilijapaletti, puolikuu
ja purjevene. Vasemmalta ylhäältä oikealle
alas on kaaren muotoisena kohokuviona teksti
TOVE JANSSON ja oikealla puolella kaaren
muotoisena vuosiluvut 1914 - 2001.
Rahan arvopuolella on keskellä erilaisissa

pyörteen aikaansaamissa asennoissa kohoku-
vioina kolme muumihahmoa. Vasemmalta
ylhäältä oikealle alas kiertää reunaa kohoku-
viona teksti SUOMI FINLAND ja lyöntivuosi
2004. Oikealla ylhäällä on kaaren muotoisena
kohokuviona arvomerkintä 10 e.
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6 §
Osa 10 euron juhlarahan lyöntimäärästä
lyödään erikoislyöntinä, jolloin rahoissa on
peilikiiltoinen pohja ja mattapintainen kuvio.

7 §
Juhlarahan leimojen tarkemmat yksityis-

kohdat ilmenevät Rahapaja Oy:n hallussa
olevista perusmalleista ja -työkaluista.

8 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

heinäkuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2004

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos Raine Vairimaa
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 622

merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista
vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 muuttami-

sesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin
mukaista vastuunjakoa varten 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksen (1176/2000) liite 2:n kohta 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 414/2004,
seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2004, ja sitä sovelletaan ensim-

mäisen kerran vuoteen 2004 kohdistuvien
kustannusten jakamisessa.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja Harri Isokorpi
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          LIITE 2 
PERUSTEKERTOIMET 
 
1. VAKUUTUSTEKNISTEN SUUREIDEN ERIKOISVAKIOT 
 
  

  
                   Laskuperustekorko  (b1) = 0,0500  1.7.2004 - 

 
                   Kuolevuus 

                   - miesten vanhuuseläke, 

                      yksilöllisenä varhais- 

                      eläkkeenä myönnetty 

                      työkyvyttömyyseläke ja  

                      työttömyyseläke 

 
















≥−−
<−≤−
<−≤−
<−≤−
<−≤−

<−−

=

1980 xkun v 11,
1980xv1970kun10,
1970xv1960kun9,
1960xv1950kun8,
1950xv1940kun7,

1940xvkun6,

(b2)  

 

                   - naisten vanhuuseläke, 

                      yksilöllisenä varhais- 

                     eläkkeenä myönnetty 

                     työkyvyttömyyseläke ja 

                     työttömyyseläke 















≥−−
<−≤−
<−≤−
<−≤−
<−≤−

<−−

=

1980 xkun v 18,
1980xv1970kun17,
1970xv1960kun16,
1960xv1950kun15,
1950xv1940kun14,

1940xvkun13,

(b2)  

                                                                                  missä v-x on työntekijän syntymävuosi 
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                    Työkyvyttömyys (b3)   = 1 

                       (b4    = 1 

                       (b5)   = 1 

                       (b6)   = 1 

                       (b7)   = 1 

                       (b8)   = 1 

 
                    Rahanarvon muuttuvuus  (b15) = 0,0200         1.7.2004 - 

                    Rahastokorko  i0 = (b1) - (b15) 
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