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Valtioneuvoston asetus

N:o 1266

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun

asetuksen (806/1998) 2 §,
sellaisena kuin se on asetuksessa 1395/2001,
muutetaan 1 ja 3 §, 5 §:n 1 momentti, 7 §, 8 §:n 1 ja 4 momentti, 9 - 13 §, 15 § ja 17 §:n

1 momentti ja 20 a §:n 1 momentti sekä 4 momentin ruotsinkielinen sanamuoto,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksissa 1005/1999 ja 1395/2001, 3 § osaksi

asetuksessa 328/2000 ja mainitussa asetuksessa 1395/2001, 5 §:n 1 momentti ja 7 § sekä
20 a §:n 1 ja 4 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, 8 §:n 1 momentti ja 10 § asetuksessa
951/2001, 9 § osaksi mainitussa asetuksessa 1395/2001, 12 § osaksi asetuksessa 944/2000,
mainitussa asetuksessa 1395/2001 sekä asetuksissa 949/2002, 907/2003 ja 919/2004 sekä 15 §
osaksi asetuksessa 425/2005, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a—1 c, 8 a—8 c, 12 a ja 19 a § seuraavasti:

1 §

Perusopetuksen yksikköhinnan laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain (635/1998) 17 §:ssä tarkoitettu
kunnan perusopetuksen yksikköhinta laske-
taan siten, että vuosittain valtioneuvoston
asetuksella säädettävä perusopetuksen keski-
määräinen yksikköhinta kerrotaan luvulla
0,77. Näin saatua euromäärää (yksikköhinnan
perusosa) korotetaan siten kuin 2—5 mo-
mentissa säädetään.

Kunnissa, joiden asukastiheys on alle 40,
yksikköhinnan perusosaa korotetaan luvulla,
joka saadaan kertomalla keskimääräisen yk-
sikköhinnan ja luvun 0,1 tulo luvun 40
luonnollisen logaritmin ja kunnan asukasti-
heyden luonnollisen logaritmin erotuksella.

Kunnissa, joissa asukastiheys on alle neljä
sekä kunnissa, jotka valtioneuvosto on saa-
riston kehityksen edistämisestä annetun lain
(494/1981) 9 §:n nojalla määrännyt saaristo-
kunniksi, yksikköhinnan perusosaa korote-
taan luvulla, joka saadaan kun luvulla 0,003
kerrotaan keskimääräisen yksikköhinnan ja
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kunnan oppilasta kohden lasketun 3 §:ssä
tarkoitetun kouluverkkotunnuksen tulo. Jos
kuitenkin kunnan asukastiheys muussa kuin
saaristokunnassa on yli kolme mutta alle
neljä, edellä saatu tulo kerrotaan luvulla, joka
saadaan, kun luvusta neljä vähennetään kun-
nan asukastiheys.

Sen lisäksi, mitä 2 ja 3 momentissa
säädetään yksikköhinnan perusosaa korote-
taan:

1) kaksikielisissä kunnissa luvulla, joka
saadaan kertomalla keskimääräinen yksikkö-
hinta luvulla 0,04;

2) saaristokunnissa, joiden väestöstä vähin-
tään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä
mantereeseen, luvulla, joka saadaan kerto-
malla keskimääräinen yksikköhinta luvulla
0,25; ja

3) muissa kuin 2 kohdassa tarkoitetuissa
saaristokunnissa luvulla, joka saadaan kerto-
malla keskimääräinen yksikköhinta luvulla
0,06.

Lisäksi yksikköhinnan perusosaa korote-
taan luvulla, joka saadaan, kun 1—6 kohdan
euromäärät lasketaan yhteen ja saatu luku
jaetaan 1 c §:ssä tarkoitetulla kunnassa
perusopetusta saavien oppilaiden määrällä:

1) luvun 0,3 ja keskimääräisen yksikkö-
hinnan tulo kerrottuna vuosiluokkien 7—9
oppilaiden määrällä;

2) luvun 2,5 ja keskimääräisen yksikköhin-
nan tulo kerrottuna perusopetuslain
(628/1998) 25 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
11-vuotiseen oppivelvollisuuteen perustu-
vassa opetuksessa olevien oppilaiden mää-
rällä;

3) luvun 1,5 ja keskimääräisen yksikköhin-
nan tulo kerrottuna 2 kohdassa tarkoitetuista
oppilaista vaikeimmin kehitysvammaisten
oppilaiden määrällä;

4) luvun 0,5 ja keskimääräisen yksikköhin-
nan tulo kerrottuna perusopetuslain 17 §:n 2
momentissa tarkoitetussa erityisopetuksessa
ilman oppivelvollisuuden pidennystä olevien
oppilaiden määrällä;

5) luvun 0,12 ja keskimääräisen yksikkö-
hinnan tulo kerrottuna perusopetuslain 4 §:n
4 momentin perusteella ruotsinkieliseen ope-
tukseen osallistuvien oppilaiden määrällä;

6) luvun 0,2 ja keskimääräisen yksikköhin-

nan tulo kerrottuna äidinkieleltään muun kuin
suomen-, ruotsin- tai saamenkielisten oppi-
laiden määrällä.

Edellä 1—5 momentin mukaan laskettu
yksikköhinta tasataan ottaen huomioon mitä
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain 17 §:n 5 momentissa säädetään.

1 a §

Asukastiheys

Kunnan perusopetuksen yksikköhintaa las-
kettaessa kunnan asukastiheydellä tarkoite-
taan asukastiheyttä maaneliökilometriä koh-
den varainhoitovuotta edeltävän vuoden
alussa.

Kuntayhtymän perusopetuksen yksikkö-
hintaa laskettaessa asukastiheytenä käytetään
kuntayhtymän jäsenkunnissa perusopetuk-
seen varainhoitovuotta edeltäneen vuoden
syyskuun 20 päivänä osallistuneiden oppilai-
den määrien mukaan painotettua jäsenkuntien
asukastiheyksien keskiarvoa. Yksikköhintaa
korotetaan saaristoisuuden perusteella, jos se
kunta, jossa opetus pääasiassa järjestetään, on
saaristokunta.

1 b §

Yksikköhinnan laskeminen eräissä tapauk-
sissa

Jos yksityisen perusopetuksen järjestäjän
erityiseksi koulutustehtäväksi on perusope-
tuslain 7 §:n 3 momentin nojalla määrätty
järjestää perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa
tarkoitettua opetusta, korotetaan koulutuksen
järjestäjän yksikköhintaa tätä opetusta saavien
oppilaiden osalta siten kuin 1 §:n 5 momentin
2 ja 3 kohdassa säädetään.

1 c §

Oppilasmäärä

Yksikköhintaa laskettaessa perusopetuslain
25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä oleville järjestet-
tyä esiopetusta saavat oppilaat luetaan vuo-
siluokkien 1—6 oppilaiksi ja lisäopetusta
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saavat oppilaat vuosiluokkien 7—9 oppi-
laiksi. Yksikköhintaa laskettaessa ei oteta
huomioon 18 vuotta täyttäneitä oppilaita
elleivät he opiskele sisäoppilaitoksessa eikä
muita kuin tässä momentissa tarkoitettua
esiopetusta saavia oppilaita.

Yksikköhintaa laskettaessa käytettävä op-
pilasmäärä on varainhoitovuotta edeltävän
vuoden syyskuun 20 päivän oppilasmäärä.

3 §

Perusopetuksen kouluverkkotunnuksen las-
kenta

Edellä 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu
kouluverkkotunnus lasketaan 2 momentissa
säädetyllä tavalla oppilasta kohden määräy-
tyvien lukujen keskiarvona.

Kouluverkkotunnuksen oppilaskohtainen
luku on:

1) alle 80 oppilaan koulussa vuosiluokilla
1—6 opetusta saavan oppilaan osalta luku,
joka saadaan kun luvun 80 ja koulun oppi-
laiden kokonaismäärän erotus kerrotaan lu-
vulla 1,2;

2) kunnassa ja kuntayhtymässä, joka jär-
jestää samankielistä opetusta alle 180:lle 7—9
vuosiluokkien oppilaalle, mainittua opetusta
saavan oppilaan osalta luku, joka saadaan,
kun luvun 180 ja mainittujen oppilaiden
määrän erotus kerrotaan luvulla 0,6, kuitenkin
enintään 60;

3) muiden kuin 1 ja 2 kohdassa mainittujen
oppilaiden osalta nolla.

Perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tar-
koitettuihin erityisoppilaisiin ei sovelleta 2
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja lukuja.

5 §

Sisäoppilaitoksessa ja koulukodissa järjestet-
tävän perusopetuksen yksikköhinnat

Jos perusopetuksen järjestäjän tehtäväksi
on perusopetuslain 7 §:n 3 momentin nojalla
määrätty järjestää perusopetusta sisäoppilai-
toksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppi-
laitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun
saavien oppilaiden osalta euromäärällä, joka
on 27 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 16 §:n nojalla

vahvistetusta ammatillisen koulutuksen kes-
kimääräisestä yksikköhinnasta. Sisäoppilai-
toksessa perusopetusta saaviin 18 vuotta
täyttäneisiin sovelletaan samaa yksikköhintaa
kuin muihinkin sisäoppilaitoksessa perusope-
tusta saaviin oppilaisiin.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulu-
tuksen yksikköhinnat

Jos lukiokoulutuksen järjestäjän tehtäväksi
on lukiolain (629/1998) 4 §:n 3 momentin
nojalla määrätty järjestää lukiokoulutusta si-
säoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan
sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja
ruokailun saavien opiskelijoiden osalta euro-
määrällä, joka on 27 prosenttia opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
16 §:n nojalla vahvistetusta ammatillisen kou-
lutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.
Sisäoppilaitoksessa opiskeleviin opintonsa 18
vuotta täytettyään aloittaneisiin sovelletaan
samaa yksikköhintaa kuin muihinkin sisäop-
pilaitoksessa lukiokoulutusta saaviin opiske-
lijoihin.

8 §

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnan por-
rastaminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 19 §:ssä tarkoitetut ammatillisen
koulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhin-
nat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat
muussa saman koulutusalan koulutuksessa
seuraavasti:

1 ) kulttuurialalla musiikkialan perustutkin-
toon johtavassa koulutuksessa 35 prosenttia ja
audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon
johtavassa koulutuksessa 15 prosenttia;

2) tekniikan ja liikenteen alalla elintarvi-
kealan perustutkintoon johtavassa meijerialan
koulutusohjelmassa 30 prosenttia, merenku-
lun perustutkintoon johtavassa koulutuksessa
25 prosenttia, logistiikan perustutkintoon joh-
tavassa kuljetuspalvelujen koulutusohjelman
autonkuljettajakoulutuksessa 40 prosenttia ja
linja-autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneu-
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vonkuljettajan koulutuksessa 80 prosenttia,
lentokoneenasennuksen perustutkintoon joh-
tavassa koulutuksessa 40 prosenttia sekä
rakennusalan perustutkintoon johtavassa
maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusoh-
jelmassa 80 prosenttia;

3) luonnonvara- ja ympäristöalalla metsä-
alan perustutkintoon johtavassa metsäalan
koulutusohjelmassa ja metsien monikäytön
koulutusohjelmassa 40 prosenttia, metsäko-
nealan koulutusohjelmassa 90 prosenttia sekä
maatalousalan perustutkintoon johtavassa he-
vostalouden koulutusohjelmassa 20 prosent-
tia,

4) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla so-
siaali- ja terveysalan perustutkintoon johta-
vien ensihoidon sekä suu- ja hammashoidon
koulutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa
opinnoissa 15 prosenttia sekä liikunnanohja-
uksen perustutkintoon johtavassa koulutuk-
sessa 55 prosenttia; sekä

5) kaikilla aloilla erityisopetuksessa 48
prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

Vammaisille opiskelijoille järjestettävän
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja
ohjauksen rahoitukseen sovelletaan 3 mo-
mentin mukaisesti koulutuksen järjestäjälle
määrättyä yksikköhintaa korotettuna 48 pro-
sentilla.
— — — — — — — — — — — — —

8 a §

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnan por-
rastaminen toiminnan tuloksellisuuden perus-

teella

Ammatillisen koulutuksen yksikköhintaa
porrastetaan toiminnan tuloksellisuuden pe-
rusteella käyttäen koulutuksen järjestäjille
laskettua tulosindeksiä. Tulosindeksi laske-
taan yhdistämällä opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 19 §:n 2 momen-
tissa säädettyjen tuloksellisuutta kuvaavien
tekijöiden (mittarit) yhteismitallisiksi stan-
dardoidut arvot.

Tulosindeksiä laskettaessa työllistymismit-
tarin painoarvo on 40 prosenttia, jatko-
opiskelumittarin 15 prosenttia, keskeyttämis-
mittarin 15 prosenttia, läpäisymittarin 13
prosenttia, kelpoisuusmittarin 11 prosenttia ja

henkilöstön kehittämistä kuvaavan mittarin 6
prosenttia.

Tuloksellisuuden perusteella porrastus teh-
dään kahdelle kolmasosalle tulosindeksin las-
kennassa mukana olevista koulutuksen jär-
jestäjistä määräämällä se tulosindeksin piste-
määrä, josta lähtien yksikköhintaa porraste-
taan. Koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa
porrastetaan euromäärällä, joka saadaan, kun
koulutuksen järjestäjän tulosindeksin edellä
mainitun pistemäärän ylittävä pistemäärä ker-
rotaan koulutuksen järjestäjän opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
19 §:n 4 momentissa tarkoitetun yksikköhin-
nan ja opiskelijamäärän tulolla sekä jäljem-
pänä tämän pykälän 4 momentissa tarkoite-
tulla tulosindeksin pisteen euromääräisellä
arvolla, ja jaetaan koulutuksen järjestäjän
kokonaisopiskelijamäärällä.

Tulosindeksin pisteen euromääräinen arvo
saadaan jakamalla opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 19 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu euromäärä tulosindeksin las-
kennassa olevien ammatillisen koulutuksen
järjestäjien edellä mainitun lain 19 §:n 4
momentissa tarkoitettujen yksikköhintojen ja
opiskelijamäärien sekä tulosindeksin alarajan
ylittävien pistemäärien tulojen yhteenlaske-
tulla arvolla.

8 b §

Mittarien laskennassa käytettävä perusjoukko
ja mittarien laskenta

Tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden
koulutuksen järjestäjäkohtaiset arvot laske-
taan käyttäen Tilastokeskuksen ja Opetushal-
lituksen käytössä olevia viimeisiä tilastoai-
neistoja.

Työllistymismittarin ja jatko-opiskelumit-
tarin laskennassa perusjoukon muodostavat
kolmen ja puolen vuoden pituisen tarkaste-
lujakson aikana ammatillisen perustutkinnon
suorittaneet. Keskeyttämismittarin ja läpäisy-
mittarin laskennassa perusjoukon muodosta-
vat ammatillista perustutkintoa opetussuun-
nitelmaperusteisessa koulutuksessa ja oppi-
sopimuskoulutuksena järjestettävässä näyttö-
tutkintoon valmistavassa koulutuksessa suo-
rittavat opiskelijat. Työllistymismittarin,
jatko-opiskelumittarin ja keskeyttämismitta-
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rin laskennassa perusjoukkoon eivät kuulu ne,
joilla tuloksen mittaamisajankohtana ei ole
kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua koti-
kuntaa Suomessa tai jotka ovat suorittamassa
varusmies- tai siviilipalvelua.

Työllistymismittarin laskennassa kullekin
koulutuksen järjestäjälle lasketaan alueelliset
työllistymiserot ja erityisopiskelijoiden mää-
rän huomioon ottava työllistymisen ennus-
tearvo, jota verrataan tutkinnon suorittaneiden
toteutuneeseen työllistymislukuun. Työllisty-
mismittarin arvo on toteutuneen työllistymis-
prosentin ja ennustearvon erotus.

Jatko-opiskelumittarin laskennassa kulle-
kin koulutuksen järjestäjälle lasketaan yliop-
pilaiden ja erityisopiskelijoiden määrän huo-
mioon ottava jatko-opiskelumittarin korkea-
asteen opintoihin sijoittumisen ennustearvo.
Jatko-opiskelumittarin arvo on toteutuneen
jatko-opiskeluprosentin ja ennustearvon ero-
tus.

Keskeyttämismittarin laskennassa keskeyt-
täneillä tarkoitetaan niitä edellä 2 momentissa
tarkoitetun perusjoukon tarkasteluvuonna
opintonsa aloittaneita opiskelijoita, jotka eivät
ole syyskuun 20 päivästä alkavan 12 kuu-
kauden pituisen tai oppisopimuskoulutuk-
sessa kalenterivuoden pituisen tarkastelujak-
son jälkeen jatkaneet opintoja taikka tarkas-
telujakson aikana suorittaneet tutkintoa ja
jotka eivät ole työllisiä tarkastelujakson päät-
tymisvuoden lopussa. Keskeyttämismittarin
arvo saadaan jakamalla näin määriteltyjen
opiskelijoiden määrä perusjoukon opiskelija-
määrällä.

Läpäisymittarin laskennassa ovat 2 mo-
mentissa tarkoitetusta perusjoukosta tarkaste-
luvuonna koulutuksen aloittaneet. Läpäisy-
mittarin arvo saadaan jakamalla perusjou-
kosta aloittamisvuonna ja sen jälkeisen kol-
men seuraavan kalenterivuoden aikana tut-
kinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrä
perusjoukkoon kuuluvien opiskelijoiden mää-
rällä.

Opettajien kelpoisuusmittarin laskennassa
perusjoukon muodostavat ne päätoimiset
opettajat, jotka päätehtävänään opettavat am-
matillisessa peruskoulutuksessa. Opettajien
kelpoisuusmittari on muodollisesti kelpoisten
opettajien prosenttiosuus näistä opettajista.

Henkilöstön kehittämismittarin lasken-
nassa kustannuksiin luetaan vuoden aikana

ammatillisesta peruskoulutuksesta vastaavan
henkilöstön kehittämisestä aiheutuneet me-
not. Henkilöstön kehittämismittarin arvo on
henkilöstön kehittämismenojen prosentti-
osuus kaikista henkilöstömenoista.

8 c §

Tulosindeksin laskennan ulkopuolelle jäävät
koulutuksen järjestäjät

Tulosindeksi lasketaan ammatillisen perus-
koulutuksen järjestäjille lukuun ottamatta
niitä järjestäjiä, joista tulosindeksin laskennan
edellyttämää tietoa ei ole saatavissa tai
suoritettujen tutkintojen määrä on niin vähäi-
nen, että tulosindeksiä ei voida tilastollisesti
luotettavalla tavalla laskea. Tulosindeksiä ei
myöskään lasketa niille koulutuksen järjestä-
jille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain (630/1998) 20 §:n 2 momentissa
tarkoitettu erityinen koulutustehtävä järjestää
erityisopetusta.

9 §

Erityisopetuksen yksikköhinnat eräissä tapa-
uksissa

Sen estämättä, mitä 8 ja 8 a—8 c §:ssä
säädetään, koulutuksen järjestäjän yksikkö-
hintaa korotetaan koulutuksessa, joka perus-
tuu koulutuksen järjestäjälle ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momen-
tissa määrättyyn erityiseen koulutustehtävään
erityisopetuksessa, siten kuin 2 ja 3 momen-
tissa säädetään.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitetun
koulutuksen yksikköhintaa korotetaan amma-
tillisen koulutuksen koulutusaloittain opiske-
lijaa kohden laskettuja yksikköhintoja kaik-
kien koulutustehtävässä määrättyjen opiske-
lijoiden osalta euromäärällä, joka saadaan,
kun mainitut koulutusalakohtaiset yksikkö-
hinnat kerrotaan luvulla 1,35. Koulutuksen
järjestäjän opiskelijakohtaiseksi yksikköhin-
naksi määrätään eri koulutusaloilla opiskele-
vien opiskelijoiden määrien ja mainitulla
tavalla koulutusaloittain laskettujen euromää-
rien perusteella laskettu opiskelijamäärillä
painotettu keskiarvo. Tätä yksikköhintaa so-
velletaan myös vammaisille opiskelijoille
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järjestettävän valmentavan ja kuntouttavan
opetuksen ja ohjauksen rahoitukseen sekä
maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen
rahoitukseen.

Koulutuksen järjestäjälle 2 momentin mu-
kaan laskettua yksikköhintaa korotetaan vai-
keasti vammaisten opiskelijoiden osalta eu-
romäärällä, joka saadaan, kun opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
16 §:n nojalla vahvistettu ammatillisen kou-
lutuksen keskimääräinen yksikköhinta kerro-
taan luvulla 1,15. Jos koulutuksen järjestä-
minen edellyttää, että opiskelijalla on henki-
lökohtainen koulunkäyntiavustaja, yksikkö-
hintaa korotetaan tällaisen opiskelijan osalta
lisäksi euromäärällä, joka saadaan, kun mai-
nittu keskimääräinen yksikköhinta kerrotaan
luvulla 3,35.

10 §

Majoitusedun perusteella yksikköhintaan teh-
tävä korotus

Koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa ko-
rotetaan majoitusedun saaneiden opiskelijoi-
den osalta euromäärällä, joka on 15 prosenttia
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain 16 §:n nojalla vahvistetusta am-
matillisen koulutuksen keskimääräisestä yk-
sikköhinnasta, jollei 2 tai 3 momentissa toisin
säädetä.

Jos koulutuksen järjestäjän erityiseksi kou-
lutustehtäväksi on ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain 20 §:n 2 momentin nojalla
määrätty huolehtia erityisopetuksen järjestä-
misestä ja muista mainitussa säännöksessä
tarkoitetuista palveluista, koulutuksen järjes-
täjän yksikköhintaa korotetaan kaikkien kou-
lutustehtävässä määrättyjen majoitusedun
saaneiden opiskelijoiden osalta euromäärällä,
joka on 65 prosenttia 1 momentissa tarkoi-
tetusta ammatillisen koulutuksen keskimää-
räisestä yksikköhinnasta.

Jos koulutuksen järjestäjän tehtäväksi on
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
9 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää
koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa
korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan ma-
joituksen ja ruokailun saaneiden opiskelijoi-
den osalta euromäärällä, joka on 27 prosenttia
1 momentissa tarkoitetusta ammatillisen kou-
lutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

11 §

Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikkö-
hinnat

Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksik-
köhinnat opetustuntia kohden lasketaan siten,
että teollisuuden ja viestinnän oppilaitoksille
alle neljä kuukautta kestävään koulutukseen
määrätty yksikköhinta kerrotaan oppilaitos-
ryhmittäin määräytyvällä luvulla seuraavasti:

Oppilaitosryhmä kertojana
käytettävä
luku

1) teollisuuden ja viestinnän
oppilaitokset, yli neljä kuukautta
kestävä koulutus 1,1

2) kaupallisen alan oppilaitokset,
Lihateollisuusopisto, Rakennusteolli-
suuden Koulutuskeskus RATEKO
sekä TOP Instituutti Oy 2

3) ammattilentäjän peruskoulutusta
antavat oppilaitokset 7

4) muuta kuin 3 kohdassa tarkoitettua
ilmailualan ammatillista koulutusta
antavat oppilaitokset 3

12 §

Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen las-
keminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 20 §:ssä tarkoitettu ammattikor-
keakoulun yksikköhinta on 2 ja 3 momentin
mukaisten osuuksien summa jaettuna 19 a §:n
1 momentin mukaisella ammattikorkeakoulun
opiskelijamäärällä varainhoitovuonna.

Opiskelijamäärän mukaan määräytyvät
ammattikorkeakoulujen osuudet ovat yhteen-
laskettuina 70 prosenttia opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:ssä
tarkoitetuista valtakunnallisista kokonaiskus-
tannuksista. Kunkin ammattikorkeakoulun
opiskelijamäärän mukaan määräytyvä osuus
lasketaan koulutusalakohtaisesti ja erikseen

5482 N:o 1266



ammatillista opettajankoulutusta varten mai-
nitun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
kustannusten perusteella siinä tarkoitettuna
vuonna jakamalla kuhunkin koulutusalaan
kuuluvasta koulutuksesta ja ammatillisesta
opettajankoulutuksesta kaikissa ammattikor-
keakouluissa aiheutuneet kokonaiskustannuk-
set kaikkien ammattikorkeakoulujen saman
koulutusalan ja ammatillisen opettajankoulu-
tuksen 19 a §:n 1 momentin mukaisella
opiskelijamäärällä mainittuna vuonna, kerto-
malla näin saatu luku ammattikorkeakoulun
edellä mainitun säännöksen mukaisella kun-
kin koulutusalan ja ammatillisen opettajan-
koulutuksen opiskelijamäärällä sekä laske-
malla ammattikorkeakoulun näin saadut kou-
lutusalakohtaiset ja ammatillisen opettajan-
koulutuksen osuudet yhteen. Mainitun lain
20 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin kokonais-
kustannuksiin sisältyvät poistot sisällytetään
edellä tarkoitettuihin koulutusalakohtaisiin ja
opettajankoulutuksen kustannuksiin jaka-
malla poistojen määrä kaikkien ammattikor-
keakoulujen 19 a §:n 1 momentin mukaisella
opiskelijamäärällä ja kertomalla näin saatu
luku edellä mainitun säännöksen mukaisella
kunkin koulutusalan ja ammatillisen opetta-
jankoulutuksen opiskelijamäärällä.

Suoritettujen tutkintojen mukaan määräy-
tyvä osuus on 30 prosenttia opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
20 §:ssä tarkoitetuista valtakunnallisista ko-
konaiskustannuksista jaettuna kaikissa am-
mattikorkeakouluissa suoritettujen 19 a §:n 2
momentin mukaan laskettujen tutkintojen
määrällä ja tämä luku kerrottuna asianomai-
sessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen
edellä mainitun säännöksen mukaan lasket-
tujen tutkintojen määrällä.

12 a §

Yksityisten koulutuksen järjestäjien poistot ja
arvonlisävero

Laskettaessa opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 19 §:n 1 momen-
tissa ja 20 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
yksikköhintoja valtakunnallisiin kokonais-
kustannuksiin sisältyvistä yksityisten amma-
tillisen koulutuksen järjestäjien ja yksityisten
ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien kirjanpi-

don mukaisista poistoista vähennetään niihin
sisältyvänä arvonlisäverojen suhteellisena
osuutena näiden ammatillisen koulutuksen
järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen ylläpi-
täjien investointeihin edellä mainituissa sään-
nöksissä tarkoitettuna vuonna sisältynyt ar-
vonlisäveron suhteellinen osuus. Arvonlisä-
verojen osuus otetaan huomioon laskettaessa
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain 23 a §:ssä tarkoitettuja arvonlisä-
verojen osuuksia yksityisten koulutuksen jär-
jestäjien arvonlisäverottomista kustannuk-
sista.

13 §

Kirjaston yksikköhinnan porrastaminen

Kirjaston yksikköhinta määrätään muita
kuntia 20 prosenttia korkeammaksi kunnissa,
joiden asukastiheys on enintään kaksi ja
kunnissa, jotka valtioneuvosto on saariston
kehityksen edistämisestä annetun lain 9 §:n
nojalla määrännyt saaristokunniksi sekä 10
prosenttia korkeammaksi kunnissa, joiden
asukastiheys on yli kaksi, mutta enintään
viisi.

15 §

Opiskelijamäärän laskeminen lukiossa ja am-
matillisessa koulutuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen käyt-
tökustannusten rahoitus myönnetään ja tar-
kistetaan mainittua toimenpidettä edeltävän
tammikuun 20 päivän ja syyskuun 20 päivän
opiskelijamäärien painotetun keskiarvon pe-
rusteella.

Lukion opiskelijamäärään lasketaan lukion
koko oppimäärää opiskelevat. Ammatillisen
koulutuksen opiskelijamäärään lasketaan am-
matillisessa peruskoulutuksessa tutkintoa
suorittavat ja oppisopimuskoulutusta saavat
opiskelijat, näyttötutkintona suoritettavaan
ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa
koulutusta saavat opiskelijat, vammaisille
järjestettävää valmentavaa ja kuntouttavaa
opetusta sekä ohjausta saavat opiskelijat,
maahanmuuttajille järjestettävää ammatilli-
seen peruskoulutukseen valmistavaa koulu-
tusta saavat opiskelijat sekä kotitalousope-
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tusta muuna kuin ammatillisena peruskoulu-
tuksena saavat opiskelijat. Jos oppisopimus-
koulutus järjestetään siten, että vähintään
neljän kuukauden päätoimisia opintoja vas-
taava koulutus ei tulisi otetuksi huomioon
rahoituksessa, mainittua koulutusta saaneet
opiskelijat luetaan opintojen päättymistä seu-
raavan laskentapäivän opiskelijamääriin.

Yksityisopiskelijoita ja maksullisena pal-
velutoimintana järjestettävään koulutukseen
osallistuvia opiskelijoita ei oteta lukuun tässä
pykälässä tarkoitettuja opiskelijamääriä las-
kettaessa.

17 §

Oppilaaksi ja opiskelijaksi lukemista koskevat
rajoitukset

Oppilas- ja opiskelijamääriä laskettaessa
opiskelija voidaan lukea opiskelijaksi enin-
tään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoi-
misesti suoritettuna kestää.
— — — — — — — — — — — — —

19 a §

Opiskelijamäärien ja suoritettujen tutkintojen
määrän laskeminen ammattikorkeakoulussa

Rahoituksen laskentaperusteena käytettävä
ammattikorkeakoulun opiskelijamäärä saa-
daan siten, että ammattikorkeakoululain 8 §:n
2 momentissa tarkoitetun sopimuksen mu-
kaisten kulttuurialan, tekniikan ja liikenteen
alan sekä luonnonvara- ja ympäristöalan
aloituspaikkojen määrä varainhoitovuonna
kerrotaan luvulla 4 sekä humanistisen ja
kasvatusalan, yhteiskuntatieteiden, liiketalou-
den ja hallinnon alan, luonnontieteiden alan,
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä mat-
kailu-, ravitsemis- ja talousalan aloituspaik-
kojen määrä kerrotaan luvulla 3,5. Edellä
mainitulla tavalla laskettuun lukuun lisätään
ammattikorkeakoululain 8 §:n 2 momentissa
tarkoitetussa sopimuksessa mainittu aikuis-
koulutuksena järjestettävään ammattikorkea-
koulututkintoon ja ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtavan koulutuksen sekä
erikoistumisopintojen vuosiopiskelijamäärä
sekä ammatillisen opettajankoulutuksen opis-
kelijoiden määrä. Aikuiskoulutuksena järjes-

tettävään ammattikorkeakoulututkintoon ja
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon joh-
tavan koulutuksen ja erikoistumisopintojen
vuosiopiskelijamäärä sijoitetaan eri koulutus-
aloille siinä suhteessa kuin mainittuja opis-
kelijoita on syyskuun 20 päivänä yksikkö-
hinnan määräämisvuonna eri koulutusaloille
kuuluvissa opinnoissa.

Rahoituksen laskentaperusteena käytettä-
vänä suoritettujen tutkintojen määränä pide-
tään yksikköhinnan määräämistä edeltäneenä
kahtena vuonna suoritettujen ammattikorkea-
koulututkintojen ja ylempien ammattikorkea-
koulututkintojen määrien keskiarvoa lisättynä
ammatillisesta opettajankoulutuksesta val-
mistuneiden määrien keskiarvolla. Suoritet-
tujen tutkintojen määrät kerrotaan 1 momen-
tissa säädetyllä tavalla koulutusalan mukaan
joko luvulla 3,5 tai 4.

20 a §

Perustamishanke

Perusopetuslaissa, lukiolaissa, taiteen pe-
rusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja
kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetun toimin-
nan edellyttämänä perustamishankkeena pi-
detään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 31 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioi-
dut kokonaiskustannukset ovat vähintään
320 000 euroa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006. Asetusta sovelletaan en-
simmäisen kerran määrättäessä keskimääräi-
siä yksikköhintoja ja yksikköhintoja vuodelle
2006.

Sen estämättä, mitä 5 §:n 1 momentissa,
7 §:ssä sekä 10 §:n 3 momentissa säädetään,
koulutuksen järjestäjän, jonka tehtäväksi on
perusopetuslain 7 §:n 3 momentin nojalla
määrätty järjestää perusopetusta sisäoppilai-
toksessa, lukiolain 4 §:n 3 momentin nojalla
määrätty järjestää lukiokoulutusta sisäoppi-
laitoksessa tai ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 9 §:n 2 momentin nojalla mää-
rätty järjestää koulutusta sisäoppilaitoksessa,
yksikköhintaa korotetaan vuonna 2006 sisä-
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oppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruo-
kailun saaneiden opiskelijoiden osalta euro-
määrällä, joka on 33 prosenttia ammatillisen
koulutuksen keskimääräisestä yksikköhin-
nasta.

Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentin 2
kohdassa säädetään, logistiikan perustutkin-
toon johtavassa kuljetuspalvelujen koulutus-
ohjelmassa yksikköhinta vuonna 2006 on 50

prosenttia korkeampi kuin muussa tekniikan
ja liikenteen koulutusalan koulutuksessa.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa
myönnettyyn rahoitukseen sovelletaan tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1267

sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun
valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 2 luvun 4 §:n 2 momentti ja 4 luku seuraavasti:

2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

4 §

Sairaanhoitokorvauksia haettaessa esitettävä
selvitys

— — — — — — — — — — — — —
Vakuutetun on osoitettava 5 luvun 5 §:ssä

tarkoitetun rajoitetusti korvattavan lääkkeen
tarve sekä 6 ja 7 §:ssä tarkoitettu sairaus sekä
erityiskorvattavien lääkkeiden ja kliinisten
ravintovalmisteiden tarve erikoissairaanhoi-
don yksikön tutkimuksiin perustuvalla tai
erikoislääkärin tai muun vakuutettua pitkäai-
kaisesti hoitaneen lääkärin lausunnolla tai
muulla Kansaneläkelaitoksen tarkemmin
määräämällä erillisselvityksellä.

4 luku

Rahoitus

1 §

Valtion rahoitusosuuden suorittaminen työ-
tulovakuutuksen kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa

Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutuslain
18 luvun 13 §:ssä tarkoitetun valtion osuuden
ennakkona kuukausittain yhtä kahdettatoista
osaa vastaavan määrän niistä arvioiduista
kuluista, jotka aiheutuvat:

1) sellaisen sairausvakuutuslain 18 luvun
11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen
päivärahan tai kuntoutusrahan maksamisesta,
joka on enintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun
vähimmäismäärän suuruinen tai, kun kysy-
myksessä on Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista an-
netun lain (566/2005) 35 §:ssä tarkoitettu
kuntoutusraha, enintään viimeksi mainitussa
pykälässä tarkoitetun suuruinen; ja

2) sairausvakuutuslain 13 luvun 2 §:n 2
momentissa tarkoitetun sairaanhoidon ja
muun terveydenhuollon korvaamisesta yrittä-
jälle ja muulle omaa työtä tekevälle.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee suo-
rittaa 1 momentissa tarkoitetut valtion osuu-
den ennakot sairausvakuutusrahastoon kunkin
kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Kansaneläkelaitoksen tulee ilmoittaa sosi-
aali- ja terveysministeriölle kunakin kuukau-
tena maksettujen 1 momentissa tarkoitettujen
etuuksien määrät maksukuukautta seuraavan
toisen kuukauden 15 päivään mennessä.
Näiden määrien ja suoritettujen ennakoiden
erotukset otetaan huomioon maksukuukautta
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seuraavan kolmannen kuukauden ennakoiden
suorituksen yhteydessä.

2 §

Valtion rahoitusosuuksien suorittaminen sai-
raanhoitovakuutuksen kuluista

Kansaneläkelaitoksen sosiaali- ja terveys-
ministeriölle toimittamien sairausvakuutus-
lain 18 luvun 28 §:n mukaisten laskelmien
perusteella sosiaali- ja terveysministeriö suo-
rittaa Kansaneläkelaitokselle sairausvakuu-
tusrahastoon sairausvakuutuslain 18 luvun 2
ja 10 §:ssä tarkoitetut valtion osuudet siten,
että vuotuisen osuuden määrästä maksetaan
tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen
jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä
tasasuuruisina kuukausierinä. Rahoituksen
turvaamiseksi tai valtion osuuden olennaisesti
muuttuessa voidaan kuukausittaiset suorituk-
set jaksottaa edellä säädetystä poiketen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee suo-
rittaa 1 momentissa tarkoitetut osuudet sai-
rausvakuutusrahastoon kunkin kuukauden en-
simmäisenä arkipäivänä.

Sairausvakuutuslain 18 luvun 2 ja 10 §:n
mukaisten valtion osuuksien määrä vahviste-
taan Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksen yh-
teydessä.

3 §

Valtion rahoitusosuuden suorittaminen ulko-
mailla saadun sairaanhoidon kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa
Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahas-
toon sairausvakuutuslain 18 luvun 10 §:n
mukaan valtion varoista rahoitettavan osuu-
den 18 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitetuista sairaanhoidon kuluista.

Kansaneläkelaitoksen tulee toimittaa sosi-
aali- ja terveysministeriölle laskelma 1 mo-
mentissa tarkoitetuista kuluista viimeistään
kymmenen arkipäivää ennen valtion osuuden
suorittamista.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1268

yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriö on yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 9 päivänä
elokuuta 1996 annetun lain (603/1996) 5 §:n 7 momentin ja 6 §:n 5 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Lupahakemuksen ja ilmoituksen liitteet

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
annetun lain (603/1996) 5 §:ssä tarkoitettuun
lupahakemukseen ja 6 §:ssä tarkoitettuun,
toiminnan aloittamista koskevaan ilmoituk-
seen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopi-
muksesta tai yhteisön säännöistä taikka muu
vastaava selvitys;

2) toiminimeä koskeva kaupparekisteriote
tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;

3) toimintasuunnitelma;
4) toiminnassa käytettävien tilojen pohja-

piirustus ja käyttösuunnitelma;
5) pelastussuunnitelma, jonka liitteenä on

turvallisuusselvitys;
6) pelastusviranomaisen lausunto;
7) terveydensuojeluviranomaisen lausunto;
8) sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan

toimielimen tai toimielimen määräämän vi-
ranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan;

9) jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tut-
kintotodistuksista ja selvitys työkokemuk-
sesta; sekä

10) jäljennös henkilötietolain (523/1999)
10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta.

Yksityisen palvelujen tuottajan toiminnan
muuttamista koskevan lupahakemuksen ja
ilmoituksenvaraisen toiminnan muuttamista

koskevan ilmoituksen liitteiden osalta nou-
datetaan 1 momenttia soveltuvin osin.

2 §

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittäminen

Lääninhallituksen tulee ennen luvan myön-
tämistä pyytää nähtäväksi muiden kuin työ-
sopimussuhteiseen henkilöstöön kuuluvien,
lasten kanssa työskentelevien henkilöiden
rikosrekisteriotteet. Samoin kunnan, joka vas-
taanottaa yksityisten sosiaalipalvelujen val-
vonnasta annetun lain 6 §:n tai lasten päivä-
hoidosta annetun lain (36/1973) 28 §:n 1 mo-
mentin mukaisen ilmoituksen, tulee pyytää
edellä mainittujen henkilöiden rikosrekiste-
riotteet viipymättä nähtäväkseen.

Rekisteriotteen esittämisestä ja palauttami-
sesta sekä otteen tietoja koskevasta vaitiolo-
velvollisuudesta on voimassa, mitä on sää-
detty lasten kanssa työskentelevien rikostaus-
tan selvittämisestä annetussa laissa
(504/2002).

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Hallitussihteeri Anne Kumpula
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Työministeriön asetus

N:o 1269

työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2005

Työministeriön päätöksen mukaisesti,
muutetaan työssäkäyntialueista 31 päivänä joulukuuta 2002 annettua työministeriön asetusta

(1368/2002), jota on muutettu 19 päivänä joulukuuta 2003 annetulla työministeriön asetuksella
(1246/2003) ja 20 päivänä joulukuuta 2004 annetulla työministeriön asetuksella (1280/2004)
siten, että tapahtuvan kuntaliitoksen johdosta poistetaan Rovaniemen maalaiskunnan työssä-
käyntialue sekä tehdään muutoksia seuraavien kuntien työssäkäyntialueisiin:

— — — — — — — — — — — — —
Lapin TE-keskus

Kittilä: Kittilä
Helppi, Kinisjärvi, Molkojärvi, Maunu,
Lehmilehto lisäksi:
Rovaniemen pohjoinen osa Meltaukseen asti
Rauhala, Raattama lisäksi: Olos (Muonio),
Pallas (Muonio)
Kolari: Kolari, Rovaniemen pohjoinen osa
Pello: Pello, Ylitornio
Rattosjärvi, Ruuhijärvi, Konttajärvi, Saukko-
riipi, Lampsijärvi, Sirkkakoski,
Lankojärvi lisäksi: Kolari kk ja Rovaniemen
luoteisosa ml. entinen Rovaniemen kaupunki
Juoksenki, Turtola lisäksi: Kolari kk, Tornio,
Keminmaa
Orajärvi, Jarhoinen, Naamijoki lisäksi: Kolari
Pello kk lisäksi: Kolari, Rovaniemen luoteis-
osa ml. entinen Rovaniemen kaupunki
Ranua: Ranua
Hosion kylä lisäksi: Sankala, Alaniemi,
Ylikärppä, Alajokikylä, Simon kuntakeskus
(kaikki Simon kunnassa)

Ranuan kk:n, Asmuntin, Telkkälän ja Petä-
jäjärven kylät lisäksi: Yli-Siurua, Aittojärvi,
Kurenalus, Livo (kaikki Pudasjärven kun-
nassa)
Kelankylän ja Kuukasjärven kylät lisäksi:
Sarakylä, Rytinki, Syötekylä (kaikki Pudas-
järven kunnassa)
Impiön, Saariharjun ja Nikkilän kylät lisäksi:
Mäntyjärvi, Raistakka, Ahola (kaikki Posion
kunnassa)
Ranuan kk:n, Nuuppaan, Portimojärven,
Saukkojärven, Toljan ja Palovaaran kylät
lisäksi: entinen Rovaniemen kaupunki, Saa-
rikämä, Narkaus, Kivitaipale, Ojanperä, Paa-
valniemi (kaikki Rovaniemen kunnassa)
Piittisjärven, Pohjasperän ja Teerivaaran kylät
lisäksi: entinen Rovaniemen kaupunki, Saa-
renkylä, Koskenkylä, Vaarala, Oikarainen,
Tennilä, Jokela, Viirinkylä, Vanttausjärvi,
Vanttauskoski, Pekkala, Pirttikoski, Autti,
Juotas, Siikakämä (kaikki Rovaniemen kun-
nassa)
Rovaniemi: Rovaniemi
Ylitornio: Pello, Ylitornio
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Pekanpää, Väystäjä, Kainuunkylä, Armas-
saari, Kuivakangas, Kauliranta lisäksi: Tor-
nio, Keminmaa, Kemi
Aavasaksa lisäksi: Rovaniemen lounaisosa
ml. entinen Rovaniemen kaupunki, Tornio,
Keminmaa, Kemi
Etelä-Portimojärvi, Tengeliö, Lohijärvi, Mel-
lakoski, Törmäsjärvi lisäksi: Rovaniemen
lounaisosa, Tervola, Tornio, Keminmaa,
Kemi

Kantomaanpää, Pessalompolo, Meltosjärvi,
Raanujärvi lisäksi: Rovaniemen luoteisosa
Ylitornio kk lisäksi: Tornio, Keminmaa,
Kemi
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri Tuula Haatainen

Ylitarkastaja Jari Peura
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Työministeriön asetus

N:o 1270

työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista annetun
työministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Työministeriön päätöksen mukaisesti,
muutetaan työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista 31

päivänä joulukuuta 2002 annetun työministeriön asetuksen (1367/2002) 5 § seuraavasti:

5 §

Tieto palkkatuetusta työstä

Palkkatuetun työn päättymisen jälkeen an-
nettavaan työvoimapoliittiseen lausuntoon on
merkittävä tieto palkkatuetusta työstä. Lau-
sunnosta on käytävä ilmi, miten pitkältä ajalta
palkkatukea on maksettu ja kuinka pitkältä

ajalta sitä on maksettu korkeimpana korotet-
tuna palkkatukena.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Asetuksen voimaantulon jälkeen päättyvän
yhdistelmätukityön osalta sovelletaan asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa ollutta 5 §:ää.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri Tuula Haatainen

Ylitarkastaja Timo Meling
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Suomen Pankin ilmoitus

N:o 1271

viitekorosta ja viivästyskorosta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Suomen Pankki ilmoittaa 20 päivänä elo-
kuuta 1982 annetun korkolain (633/1982)
12 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 3
päivänä toukokuuta 2002 annetussa laissa
(340/2002), että korkolain 12 §:ssä tarkoi-
tettu, Euroopan keskuspankin viimeisimpään

perusrahoitusoperaatioon perustuva viite-
korko on 2,5 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu viivästyskorko 9,5 prosenttia vuo-
dessa kuuden kuukauden ajan 1 päivästä
tammikuuta 30 päivään kesäkuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

SUOMEN PANKKI

Sinikka Salo

Johtokunnan jäsen

Pentti Hakkarainen

Johtokunnan jäsen
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