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Ulkoasiainministeriön asetus

N:o 1243

ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja
konsulipalvelulain (498/1999) 39 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ulkoasiainmi-
nisteriön ja edustustojen suoritteista perittä-
vistä maksuista.
Tätä asetusta sovelletaan kunniakonsulaat-
teihin niiden tuottamien julkisoikeudellisten
suoritteiden osalta.

2 §

Maksuttomat suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston mak-
suttomia suoritteita ovat, jollei 2 momentista
muuta johdu:
1) virkatoimet, jotka eivät suoranaisesti
kohdistu yksittäiseen henkilöön tai yrityk-
seen tai muuten tarkoin rajattuun ryhmään;
2) virka-avun luonteiset, yksittäistä henki-
löä koskevat toimenpiteet, joissa kysymys on
yleisestä edusta;
3) toimenpiteet oikeusapulain (257/2002)
mukaista oikeusapua saaneen henkilön asian
hoitamiseksi

4) konsulipalvelulain 12, 19, 20 ja 22 §:n
mukaiset välttämättömät palvelut ulkomailla
hädänalaiseen asemaan taikka pidätetyksi,
syytetyksi tai vangituksi joutuneelle sekä
vähäinen taloudellinen avustus;
5) isyyden selvittämiseen, lastensuojeluun,

lapsen huoltoon ja elatusturvaan liittyvät
sosiaaliviranomaisten toimialaan kuuluvat
toimenpiteet ja avustaminen lapsen luvatto-
maan haltuunottoon liittyvissä asioissa sekä
ne toimenpiteet, jotka elatusavun perimistä
koskevien kansainvälisten yleissopimusten tai
vastavuoroisuuden perusteella ovat maksut-
tomia;
6) kaksikäyttötuotteiden vientiluvat, vien-

titodistukset sekä maahanjääntitodistukset;
7) yksittäisten henkilöiden hakemusten ja

ilmoitusten välittäminen Suomen viranomai-
sille, silloin kun tämä on säädetty edustuston
tehtäväksi;
8) ulkoasiainhallinnon palveluksen perus-

teella ulkomaan kansalaisille maksettavien
eläkkeiden sekä valtion maksamien muiden
vastaavien suoritusten välittäminen;
9) viranomaisten yhteistyöhön liittyvä vas-
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tavuoroinen tietojen vaihto ja koulutus sekä
muut vastavuoroiset suoritteet;
10) vieraan valtion lainsäädäntöä koskevan
selvityksen hankkiminen tai laatiminen val-
tion viranomaiselle;
11) tiedottaminen;
12) neuvonta ja ohjaus, joista aiheutuu vain
vähäisiä kustannuksia;
13) tiedonvälitys Suomen ja muiden val-
tioiden tai kansainvälisten yhteisöjen välillä;
14) ulkoasiainministeriön kirjastopalvelut
ja tutkijatilojen käyttö;
15) asiakirjojen ja muun aineiston asetta-
minen pyytäjän käyttöön viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
mukaisesti; sekä
16) palvelussuhteeseen liittyvät toimitus-
kirjat, otteet, jäljennökset, todistukset sekä
muut niihin verrattavat suoritteet.
Mahdollisista välttämättömistä erillisistä
kustannuksista peritään 18 §:n mukainen kor-
vaus.
Kansainvälisen käytännön tai vastavuoroi-
suuden perusteella maksutonta on:
1) vastaaminen Suomen lainsäädäntöä kos-
keviin vieraiden valtioiden tiedusteluihin;
2) ulkomailta saapuneiden oikeudenkäynti-
ja muiden asiakirjojen tiedoksi antaminen
Suomessa; sekä
3) henkilökortin myöntäminen Suomeen
akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnas-
tettavan edustuston ja Suomessa toimivan
lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin
henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheen-
jäsenelleen sekä vieraan valtion Suomessa
toimivalle kunniakonsulille.
Maksullisia suoritteita koskevista maksu-
vapautuksista määrätään 4 §:n 5 momentissa,
5 §:n 4 ja 5 momentissa, 6 §:n 4 momentissa,
8 §:n 3 momentissa, 11 §:n 2 momentissa,
12 §:n 2 momentissa, 14 §:n 2 momentissa,
15 §:n 2 momentissa ja 18 § 2 momentissa.

3 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston mak-
sullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:
1) matkustusasiakirja;
2) viisumi;
3) oleskelulupa ja työlupa;

4) todistukset;
5) varojen välittäminen ja taloudellisen

avustuksen järjestäminen; sekä
6) muut notaari- ja vastaavat julkisoikeu-

delliset suoritteet.
Julkisoikeudellisista suoritteista peritään

4—9 §:ssä määrätyt kiinteät maksut sekä
mahdollisista erillisistä kustannuksista
18 §:ssä määrätty korvaus.
Valtion virkamiehen ja työntekijän tervey-

denhuollosta ulkomailla annetun lain
(176/1987) 12 §:ssä on säädetty niiden ulko-
asiainhallinnolle aiheutuvien kustannusten
velottamisesta, jotka aiheutuvat sanotussa
laissa tarkoitetun terveydenhuollon ja työter-
veyshuollon järjestämisestä.

4 §

Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista,
virkamatkapassista ja henkilökortista peritään
käsittelymaksuna 80 euroa.
Merenkulkijain kansallisesta henkilölli-

syystodistuksesta, muukalaispassista, pako-
laisen matkustusasiakirjasta ja muukaispassia
tai pakolaisen matkustusasiakirjaa korvaavas-
ta väliaikaisesta asiakirjasta, sekä Euroopan
unionin kansalaiselle kotimatkaa varten an-
nettavasta väliaikaisesta matkustusasiakirjas-
ta (Emergency Travel Document ETD) peri-
tään 80 euroa.
Maksu peritään myös kielteisestä päätök-

sestä.
Matkaa tai tehtävää varten myönnetyn

diplomaattipassin tai virkamatkapassin voi-
massaoloaikana tapahtuvasta passin uudel-
leen voimaan saattamisesta peritään 20 euroa.
Maksua ei peritä passista, joka annetaan
1) tasavallan presidentille ja hänen per-

heenjäsenelleen;
2) valtioneuvoston jäsenelle; tai
3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa ole-

valle tai hänen perheenjäsenelleen.

5 §

Viisumi

Viisumista, kauttakulkuviisumista ja lento-
kentän kauttakulkuviisumista peritään Euroo-
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pan unionin neuvoston päätöksen mukaisesti
käsittelymaksuna 35 euroa.
Maksu peritään myös kielteisestä päätök-
sestä.
Voimassaolevan viisumin siirrosta uuteen
matkustusasiakirjaan peritään 20 euroa.
Maksua ei peritä:
1) eduskunnan tai Suomen hallituksen
kutsumalta henkilöltä;
2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen
kautta matkustavalta diplomaattipassin tai
virkapassin haltijalta;
3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen
ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn virkamiehen johta-
man konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta
eikä hänen perheenjäseneltään;
4) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-
kityltä lapselta;
5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-
sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarises-
ta syystä;
6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuk-
sen perusteella saa viisumin maksutta sekä
Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjes-
töjen, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin
sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin
osallistuvilta; ja
7) Suomen kunniakonsulilta.
Viisumi voidaan myöntää maksutta
1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaa-
vien tilanteiden johdosta, silloin kun huma-
nitaariset syyt puoltavat;
2) opetus-, kulttuuri- tai urheilutapahtumiin
osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumil-
le koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jä-
senten ikä on alle 18 vuotta; ja
3) diplomaattipassin tai virkapassin halti-
jalle taikka hänen perheenjäsenelleen, kun
sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan
valtion välisten suhteiden kannalta.

6 §

Oleskelulupa ja työlupa

Oleskeluluvasta ja työluvasta peritään
kummastakin erikseen käsittelymaksuna 67
euroa. Usealle henkilölle yhteisesti myönne-
tystä oleskeluluvasta ja työluvasta maksu on

jokaiselta henkilöltä 67 euroa erikseen kum-
mastakin luvasta.
Maksu peritään myös kielteisestä päätök-

sestä.
Voimassaolevan oleskeluluvan ja työluvan

siirrosta uuteen matkustusasiakirjaan peritään
20 euroa luvalta.
Maksua ei peritä:
1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen

ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn virkamiehen johta-
man konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta
eikä hänen perheenjäseneltään;
2) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-

kityltä lapselta;
3) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-

sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarises-
ta syystä; ja
4) kahdenvälisen sopimuksen perusteella

tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla
tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osal-
listuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden pe-
rusteella.

7 §

Varojen välittäminen ja taloudellisen avus-
tuksen järjestäminen

Varojen välittämisestä ja taloudellisen
avustuksen järjestämisestä peritään 50 euroa,
ei kuitenkaan vähäisestä taloudellisesta avus-
tuksesta.

8 §

Todistukset ja otteet

Valmiiseen asiakirjaan kirjoitettavasta tai
erikseen laadittavasta todistuksesta sekä asia-
kirjaotteesta peritään ministeriössä 12 euroa
ja edustustossa 30 euroa. Jos samaan asia-
kirjaan kirjoitetaan useita todistuksia, peritään
maksu jokaisesta todistuksesta.
Edellä 1 momentissa määrätystä poiketen

kaupanvahvistajan todistuksesta peritään 160
euroa ja kauppa-aluksen väliaikaisesta kan-
sallisuustodistuksesta 200 euroa.
Maksua ei peritä:
1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hake-

mista varten tarvittavasta todistuksesta; sekä

4257N:o 1243



2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen
ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn virkamiehen johta-
man konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle
annettavasta todistuksesta.

9 §

Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai
kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvis-
ta, muista kuin 2 §:ssä ja 4—8 §:ssä tarkoi-
tetuista toimenpiteistä peritään 40 euroa.
Uuden laivapäiväkirjan laatimiseen liittyvistä
toimenpiteistä peritään kuitenkin 160 euroa ja
meriselityksen vastaanottamisesta 300 euroa.

10 §

Muut maksulliset suoritteet

Muita maksullisia suoritteita ovat:
1) tiedoksianto ulkomaille;
2) asiakirjan hankkiminen ja osoitteen
selvittäminen;
3) jäämistöasian hoitaminen;
4) valokopio tai muu jäljennös asiakirjasta,
teknisestä tallenteesta tai muusta aineistosta;
5) muu kuin tiedottamiseen kuuluva paino-
tuote;
6) ulkoasianhallinnon sisäisen postin ja
tietoverkon käyttö;
7) luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutki-
mus-, selvitys- ja muut asiantuntijapalvelut;
8) koulutuspalvelut;
9) ministeriön ja edustustojen hallinnassa
olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttö
ja toimistopalvelut; sekä
10) muu toimeksiantoon perustuva ja sii-
hen verrattava ulkoasiainhallinnon toimialaan
kuuluva suorite.
Muista maksullisisista suoritteista peritään
11—17 §:ssä määrätyt kiinteät tai tuntiveloi-
tukseen perustuvat tai muutoin liiketaloudel-
lisisin perustein määräytyvät maksut.

11 §

Tiedoksianto ulkomaille

Oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tie-

doksi antamisesta peritään 100 euroa. Maksu
peritään myös tiedoksiantoyrityksestä.
Maksua ei peritä:
1) virallisen syytteen alaisissa asioissa;
2) ulkomaalaislain (378/91) mukaisissa

asioissa;
3) asioissa, joissa ennen tiedoksiannon

pyytämistä on myönnetty oikeusapulain
(257/2002) mukainen oikeusapu; eikä
4) sosiaaliviranomaisen viran puolesta vi-

reille panemissa asioissa.

12 §

Asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittä-
minen

Virkatodistuksen tai muun asiakirjan hank-
kimisesta ulkomailta ja ulkomailla asuvan
henkilön osoitteen selvittämisestä peritään 80
euroa. Maksu peritään myös asiakirjan hank-
kimis- ja osoitteen selvittämisyrityksestä.
Maksua ei peritä sosiaaliasioita hoitavalta

viranomaiselta eikä julkisoikeudelliselta yh-
teisöltä, jonka tehtävät liittyvät yleisen edun
valvontaan.

13 §

Jäämistöasian hoitaminen

Ulkomailla olevaan jäämistöön liittyvässä
asiassa peritään maksu seuraavasti:
1) pienimuotoisesta avustamisesta 100 eu-

roa;
2) jäämistön selvittämisestä, vastaanotta-

misesta ja tilittämisestä perillisille 2 % tili-
tettävästä summasta, kuitenkin vähintään 100
euroa ja enintään 6 000 euroa; sekä
3) edellä 2 kohdassa tarkoitetusta avusta-

misesta sekä tarvittavien asiakirjojen hankki-
misesta, laatimisesta ja kääntämisestä yhteen-
sä 5 % tilitettävästä summasta, kuitenkin
vähintään 150 euroa ja enintään 10 000 euroa.
Jäämistöasiaa hoitava edustusto voi sopia

kunniakonsulaatin kanssa asian hoitamisesta
ja siitä maksettavasta korvauksesta. Kunnia-
konsulaatille maksettava korvaus voi olla
enintään puolet edellä sanottujen kohtien
mukaan perittävästä määrästä.

4258 N:o 1243



14 §

Valokopiot, jäljenteet ja painotuotteet

Jäljenteistä peritään maksu seuraavasti:
1) Paperijäljenteestä A4 kokoisena 0,50
euroa ja A3 kokoisena 1 euro sivulta;
2) datakopiosta levykkeelle 15 euroa ja
CDRom-levykkeelle 20 euroa;
3) valokuvasta, jonka tekijänoikeus on
ministeriöllä tai edustustolla, 10 euroa sekä
käyttömaksuna sen julkaisemisesta 50 euroa
julkaisukerralta.
Erillistä maksua ei peritä, jos jäljennös
annetaan muun maksullisen suoritteen osana.
Hallinnonalan painotuotteista, tiedotusma-
teriaalia lukuun ottamatta, peritään niiden
omakustannusarvoa vastaava maksu.

15 §

Ulkoasiainhallinnon sisäisen postin ja tieto-
verkon käyttö

Ulkoasiainhallinnon sisäisen postin käytös-
tä peritään käsittelymaksuna 20 euroa ja
kuljetuksesta omakustannushinta lähetyksen
painon ja lähetysosoitteen mukaan.
Maksua ei peritä tasavallan presidentin
kanslialta. Ulkoasiainhallinnon palveluksessa
olevalta ja hänen perheenjäseneltään ei peritä
maksua alle 100 gramman painoisista lähe-
tyksistä, mutta 100 gramman painoisista ja
sen ylittävistä lähetyksistä peritään 1 momen-
tin mukainen omakustannushinta ilman kä-
sittelymaksua.
Ministeriön tietoverkon käytöstä peritään
100 euroa kuukaudessa jokaiselta käyttäjä-
tunnukselta.

16 §

Asiantuntijapalvelut

Luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutki-
mus-, selvitys- ja muista asiantuntija- ja
vastaavista palveluista peritään liiketaloudel-
lisin perustein määräytyvä maksu, kuitenkin
vähintään 100 euroa kultakin suoritteen tuot-
tamiseen käytetyltä tunnilta.

17 §

Muut suoritteet

Ulkopuolisille annetuista koulutuspalve-
luista, ministeriön ja edustustojen hallinnassa
olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käy-
töstä, toimistopalveluista sekä muista toimek-
siantoon perustuvista suoritteista peritään lii-
ketaloudellisin perustein määräytyvä, kuiten-
kin vähintään omakustannusarvoa vastaava
maksu.

18 §

Erillisten kustannusten korvaus

Suoritteiden tuottamisesta ulkoasiainhal-
linnolle aiheutuneista välttämättömistä erilli-
sistä kustannuksista peritään 4—15 §:ssä
määrättyjen kiinteiden maksujen lisäksi kor-
vausta seuraavasti:
1) matkustamis- ja muista kustannuksista

määrä, joka vastaa valtion yleisten virka- ja
työehtosopimusmääräysten mukaisia matka-
kustannusten korvauksia tai muulla perusteel-
la määräytyviä matkasta aiheutuneita todel-
lisia lisäkustannuksia; sekä
2) ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheu-

tuneet menot täysimääräisinä, ei kuitenkaan
tavanomaista postimaksua.
Korvaus erillisistä kustannuksista peritään

myös silloin, kun kiinteää maksua ei tässä
asetuksessa määrätyn mukaisesti peritä. Kor-
vaus jätetään kuitenkin perimättä, jos perin-
täkulut olisivat suuremmat kuin perittävä
korvaus.

19 §

Maksuvaluutta

Edustusto perii maksut joko euroina tai
muuna vapaasti vaihdettavana valuuttana sen
mukaan mitä ulkoasiainministeriö on edus-
tuston maksuliikkeessä käytettävästä valuu-
tasta määrännyt. Maksu otetaan kuitenkin
vastaan asemamaan valuuttana, jos asema-
maan valuuttamääräykset tätä edellyttävät.
Valuutan vaihtokurssina käytetään minis-

teriön vahvistamaa tilikurssia. Valuuttamää-
räinen arvo pyöristetään lähimpään paikalli-
sessa maksuliikkeessä yleisesti käytettyyn
yksikköön.
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20 §

Kunniakonsulaatin perimät maksut

Kunniakonsulaatin perimät, edellä
4—6 §:ssä tarkoitetut maksut tuloutetaan val-
tiolle. Muut tämän asetuksen nojalla perityt
maksut jäävät kunniakonsulaatille korvauk-
sena suoritteiden tuottamisesta, jollei toisin
ole sovittu.

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2005. Asetuksen mukaisia mak-
suja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista
suoritteista.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri Erkki Tuomioja

Talousjohtaja Pekka Mattila
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1244

sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 14 päivänä elokuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen
(769/2003) 7 §, 13 §:n 1 momentin 15-17 kohta sekä 4 momentti, 16 §:n 2 momentti, 42 §:n
4 momentti, 43 §:n 2 momentti, 44 §:n 4 momentti, 48 §:n 1 momentin 1 kohta ja 61 §,
muutetaan 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 ja 3 momentti, 14 §:n 1 kohta,
17 §:n 2 momentti, 40 §:n 1 momentin 9 kohta ja 50 §:n 6 kohta sekä
lisätään uusi 11 a, 18 a § ja 44 a § seuraavasti:

9 §

Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon
yhteistyöryhmä

— — — — — — — — — — — — —
Yhteistyöryhmään kuuluvat ministeriön
hallintopalveluyksikön päällikkö puheenjoh-
tajana sekä jäseninä osaston hallinnosta vas-
taavien yksiköiden päälliköt tai osaston muu
henkilöstöhallinnosta vastaava virkamies ja
kolme henkilöstön edustajaa. Osastojen edus-
tajista nimetään varapuheenjohtaja kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Sihteerinä toimii minis-
teriön hallintopalveluyksikön tehtävään mää-
räämä virkamies. Tehtävään nimetyllä tiedot-
tajalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouk-
sessa.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Viestintäfoorumi

Ministeriön viestinnän johtoryhmänä toi-
mii viestintäfoorumi. Viestintäfoorumi sovit-
taa yhteen ja kehittää ministeriön viestintää.
Viestintäfoorumi toimii myös ministeriön
intranetin toimitusneuvostona.

Viestintäfoorumiin kuuluvat ministeriön
viestintäyksiköstä viestintäjohtaja, viestintä-
päällikkö, tiedottaja ja verkkotiedottajat sekä
osastoilta osastojen erikseen nimeämät hen-
kilöt. Viestintäfoorumin puheenjohtajana toi-
mii viestintäjohtaja, varapuheenjohtajana
viestintäpäällikkö ja sihteerinä puheenjohta-
jan erikseen nimeämä henkilö.

12 §

Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön

välittömässä alaisuudessa osastojaon ulko-
puolella ministeriön hallintopalveluyksikkö,
ministeriön talousyksikkö, sisäisen tarkastuk-
sen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö
sekä ministeriön kansainvälisten turvallisuus-
asioiden ryhmä.

13 §

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston teh-
tävät

— — — — — — — — — — — — —
Kihlakunnanhallintoa ja kihlakunnanviras-
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toa koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä
poliisiosaston ja oikeusministeriön sekä
asianomaisilta osiltaan valtakunnansyyttäjän-
viraston kanssa.
Osaston oikeusyksikkö kehittää kanslia-
päällikön apuna ministeriön säädösvalmiste-
lua sekä tukee ministeriön johtoa ja yksikköjä
oikeudellisissa asioissa. Yksikkö osallistuu
lisäksi ministeriön johdon määräämiin hallin-
non kehittämishankkeisiin. Oikeusyksikkö on
näissä tehtävissä välittömästi kansliapäällikön
alainen.

14 §

Kuntaosaston tehtävät

Kuntaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat
1) kuntahallintoa ja kuntien yhteistyötä;
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Pelastusosaston tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Osasto käsittelee hätäkeskuslaitosta koske-
vat asiat. Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta,
talousarviota, johtokunnan ja yhteistyöryh-
män asettamista, hätäkeskuksen päällikön
nimittämistä sekä muita hätäkeskuslaitoksen
toiminnan kannalta tärkeitä asioita osaston
tulee käsitellä yhteistyössä poliisiosaston
kanssa.
— — — — — — — — — — — — —

18 a §

Ministeriön hallintopalveluyksikön tehtävät

Ministeriön hallintopalveluyksikkö käsitte-
lee asiat, jotka koskevat:
1) ministeriön henkilöstöpolitiikkaa ja hen-
kilöstöhallintoa;
2) ministeriön yleisten hallintoasioiden
hoitoa ja sisäisiä palveluita;
3) ministeriön keskitettyä henkilöstön ke-
hittämistä;
4) ministeriön tietopalvelua ja asiakirjahal-
lintoa;
5) ministeriön käännöspalveluita;

6) ministerien, kansliapäällikön ja minis-
terien erityisavustajien sihteeripalveluja ja
virastopalveluja; sekä
7) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa,

lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimin-
taa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakai-
teista valtiolippua.
Yksikkö käsittelee myös ne muut ministe-

riön asiat, jotka eivät kuulu muille osastoille
tai erillisille yksiköille.

40 §

Osaston päällikön ja erillisen yksikön pääl-
likön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
9) virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kir-

jallisen varoituksen antamista muulle kuin
39 §:n 9 kohdassa mainitulle osaston virka-
miehelle;
— — — — — — — — — — — — —

44 a §

Ministeriön hallintopalveluyksikkö

Ministeriön hallintopalveluyksikön päällik-
kö ratkaisee asiat, jotka koskevat enintään
vaativuustasoon 5 kuuluvien ministeriön vir-
kojen ja vastaavan työsopimussuhteisen hen-
kilöstön sijoittamista sekä näiden virkojen
siirtämistä ministeriössä.
Ministeriön hallintopalveluyksikön päällik-

kö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat
ministeriön virkamiehen, lukuun ottamatta
kansliapäällikköä ja osaston päällikköä, mää-
räämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tar-
koitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin sekä
ilman esittelyä todistuksen antamista irtisa-
noutumisesta kansliapäällikölle ja osastopääl-
likölle.
Ministeriön hallintopalveluyksikön palve-

lussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee
lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat
ministeriön palkkausjärjestelmän mukaisten
kokemuslisien maksamista ministeriön virka-
miehille.
Ministeriön hallintopalveluyksikön tieto-

palvelupäällikkö ratkaisee ilman esittelyä mi-
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nisteriön asiakirjahallinnon käsikirjaan liitty-
vän tiedonhallintasuunnitelman muutokset

50 §

Poliisiylijohtaja

Poliisiylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä säädetyn
lisäksi asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —

6) poliisin hallinnonalaa koskevan tarken-
tavan virkaehtosopimuksen ja työehtosopi-
muksen tekemistä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen
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Ympäristöministeriön asetus

N:o 1245

rakennustuotteiden hyväksynnästä

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä 13
päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (230/2003) 31 §:n nojalla:

1 luku

Rakennustuotteen CE-merkintä

1 §

Yleiset vaatimukset

Valmistaja tai tämän Euroopan talousalu-
eella toimiva edustaja saa kiinnittää CE-
merkinnän tuotteeseen, jos tuotteen valmis-
tuksessa, tuotannon aikaisessa laadunvalvon-
nassa ja valmistajan suorittamassa testauk-
sessa on noudatettu yhdenmukaistetun stan-
dardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksyn-
nän vaatimuksia ja jos rakennustuotteiden
hyväksynnästä annetussa laissa (230/2003)
tarkoitettu varmentamiselin, tarkastuslaitos
tai testauslaboratorio (ilmoitettu laitos) on
suorittanut sille kuuluvat tehtävät.
Jos yhdenmukaistetussa standardissa tai
eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä
edellytetään, että valmistajan vakuutus tuot-
teen vaatimustenmukaisuudesta nojautuu val-
mistajan suorittamaan tuotannon aikaiseen
omaan laadunvalvontaan ja valmistajan tai
ilmoitetun laitoksen suorittamaan tuotteen
alkutestaukseen, saa tuotteeseen kiinnittää
CE-merkinnän siinäkin tapauksessa, että stan-
dardia tai hyväksyntää ei kaikilta osin ole
noudatettu. Edellytyksenä tällöin on, että
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
152 §:n 1 momentissa tuotteen ominaisuuk-
sille asetetut vaatimukset täyttyvät ja ilmoi-
tettu laitos on suorittanut tuotteen alkutesta-
uksen ja valmistaja on huolehtinut tuotannon
aikaisesta omasta laadunvalvonnasta.
Jos CE-merkintää koskevia tuotteeseen
kohdistuvia vaatimuksia on muissa säädök-

sissä, CE-merkintää saa käyttää vain, jos
kaikkien tuotetta koskevien säädösten vaati-
mukset täyttyvät.

2 §

CE-merkinnän yhteydessä annettavat tiedot

CE-merkintä kiinnitetään tuotteeseen tai
tuotteessa olevaan nimilappuun tai, milloin
tämä ei ole mahdollista, pakkaukseen tai sen
mukana oleviin kaupallisiin asiakirjoihin.
Merkintään liitetään tarvittaessa varmentami-
sen suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnus-
numero.
CE-merkinnän yhteydessä ilmoitetaan:
1) valmistajan nimi tai tunnusmerkki;
2) merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi

viimeistä numeroa;
3) mahdollisesti tarvittavan vaatimusten-

mukaisuustodistuksen numero;
4) yhdenmukaistetun standardin tai euroop-

palaisen teknisen hyväksynnän tunnus, jonka
mukaan tuote on valmistettu;
5) tuotteen käyttötarkoitus ja sen käyttä-

misen kannalta tarpeelliset tiedot; sekä
6) tiedot tuotteen olennaisista ominaisuuk-

sista.
Jos yhdenmukaistetusta standardista tai

eurooppalaisesta teknisestä hyväksynnästä on
poikettu 1 §:n 2 momentin nojalla, CE-
merkintää on täydennettävä selvityksellä siitä,
miltä osin standardia tai teknistä hyväksyntää
ei ole noudatettu.
Muut kuin yhdenmukaistettuun standardiin

tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään
perustuvat tuotetta koskevat tiedot on pidet-
tävä selkeästi erillään CE-merkinnästä.
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2 luku

Rakennustuotteen eurooppalainen tekninen
hyväksyntä

3 §

Hyväksynnän hakeminen ja antaminen

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän ha-
kemisessa, hyväksynnän valmistelussa ja an-
tamisessa noudatetaan eurooppalaista teknistä
hyväksyntää koskevista yhteisistä menettely-
tapasäännöistä annettua komission päätöstä
94/23/EY.
Valmistaja tai Euroopan talousalueella toi-
miva valmistajan edustaja voi jättää tiettyä
yksittäistä tuotetta koskevan hakemuksensa
vain yhdelle eurooppalaisen teknisen hyväk-
synnän antamiseen valtuutetulle hyväksyntä-
laitokselle.

4 §

Hyväksynnästä tiedottaminen

Hyväksyntälaitoksen on julkaistava anta-
mansa eurooppalaiset tekniset hyväksynnät ja
ilmoitettava niistä kaikille muille valtuute-
tuille hyväksyntälaitoksille.

3 luku

CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukai-
suuden osoittaminen

5 §

Yleiset vaatimukset

Valmistajan tulee tuotannon aikaiseen
omaan laadunvalvontaan ja tarvittaessa ilmoi-
tetun laitoksen suorittamaan testaukseen, tar-
kastukseen tai varmentamiseen nojautuen
antaa vakuutus tuotteen vaatimustenmukai-
suudesta. Jos yhdenmukaistetussa standardis-
sa tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksyn-
nässä näin edellytetään, vakuutukseen on
liitettävä varmentamisen suorittaneen laitok-
sen todistus tuotteen vaatimustenmukaisuu-
desta.
Jos rakennustuotetta valmistetaan vain yk-
sin kappalein eikä yhdenmukaistetussa stan-

dardissa tai eurooppalaisessa teknisessä hy-
väksynnässä toisin edellytetä, tuotteen vaati-
mustenmukaisuus voidaan osoittaa valmista-
jan antamalla vakuutuksella nojautuen val-
mistajan suorittamaan tuotteen alkutestauk-
seen ja tuotannon aikaiseen omaan
laadunvalvontaan.
Valmistajan on suorittaessaan tuotannon

aikaista omaa laadunvalvontaa tallennettava
asettamansa ominaisuusarvot, vaatimukset ja
määräykset järjestelmällisesti toimintaohjeita
ja menettelytapoja koskevaksi kirjalliseksi
selvitykseksi.

6 §

Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistajan antaman vakuutuksen tulee
sisältää vähintään seuraavat tiedot:
1) valmistajan tai tämän Euroopan talous-

alueella toimivan edustajan nimi ja osoite;
2) kuvaus tuotteesta sekä yhdenmukaiste-

tun standardin tai eurooppalaisen teknisen
hyväksynnän mukaiset vaatimukset, jotka
tuote täyttää, sekä tuotteen käyttöä koskevat
erityisehdot;
3) mahdollisesti tarvittavan varmentamisen

suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja
osoite; sekä
4) vakuutuksen antajan allekirjoitus, nimen

selvennys ja asema.
Vakuutus on esitettävä suomen tai ruotsin

kielellä, jos tuotetta on tarkoitus käyttää
Suomessa.

7 §

Ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukaisuusto-
distus

Ilmoitetun laitoksen suorittamasta tuotteen
vaatimustenmukaisuuden varmentamisesta
sekä tuotannon aikaisen laadunvalvonnan
varmentamisesta on annettava todistus. To-
distus on esitettävä suomen tai ruotsin kie-
lellä, jos tuotetta on tarkoitus käyttää Suo-
messa. Todistuksen tulee sisältää vähintään
seuraavat tiedot:
1) ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite sekä

todistuksen numero;
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2) valmistajan tai tämän Euroopan talous-
alueella toimivan edustajan nimi ja osoite;
3) kuvaus tuotteesta ja yhdenmukaistetun
standardin tai eurooppalaisen teknisen hyväk-
synnän mukaiset vaatimukset, jotka tuote
täyttää, sekä tuotteen käyttöä koskevat eri-
tyisehdot;
4) mahdolliset ehdot todistuksen voimas-
saololle ja todistuksen voimassaoloaika; sekä
5) todistuksen antajan allekirjoitus, nimen
selvennys ja asema.

4 luku

Ilmoitettu laitos

8 §

Hyväksyminen ilmoitetuksi laitokseksi

Hakemuksessa 1 §:ssä tarkoitetuksi ilmoi-
tetuksi laitokseksi on tuotekohtaisesti esitet-
tävä ne tehtävät, joihin toimielin hakeutuu,
ottaen huomioon sovellettavat vaatimusten-
mukaisuuden osoittamismenettelyt. Hake-
muksesta tulee käydä ilmi, miltä osin hakijan
tarkoituksena on käyttää ulkopuolisia palve-
luja testaus- ja tarkastustoiminnassa.
Hakemukseen tulee liittää mittatekniikan
keskuksen lausunto hakijan riippumattomuu-
desta ja puolueettomuudesta, henkilöstön pä-
tevyydestä, käytettävissä olevista välineistä ja
muista edellytyksistä, varmentamistodistus-
ten, tarkastusraporttien ja testausselostusten
ohjeistuksesta sekä asiakirja- ja tiedostohal-
linnasta. Lausunnosta tulee myös käydä ilmi
asiakkaan oikeusturvaa koskevat menettelyt
ja tarvittavat vastuuvakuutukset. Lausunnon
edellä mainituista asioista voi toimittaa myös
Euroopan talousalueen muussa jäsenmaassa
vastaavaan tehtävään valtuutettu laitos.

9 §

Oikeus käyttää ulkopuolisia palveluja

Ilmoitetulla laitoksella on oikeus käyttää
osassa tehtäviään ulkopuolisia testaus- tai
tarkastuspalveluja. Alihankintapalveluja tuot-
tavan toimielimen tulee olla teknisesti pätevä
sekä täyttää vastaavat riippumattomuuden ja
puolueettomuuden vaatimukset kuin asian-
omainen ilmoitettu laitos. Ilmoitetun laitok-

sen on varmistauduttava palveluja tuottavan
laitoksen pätevyydestä ja pätevyyden jatku-
vasta ylläpitämisestä.
Ilmoitettu laitos on vastuussa myös alihan-

kintapalveluja tuottavan toimielimen työ-
osuudesta.
Ulkopuolisten palvelujen käyttämisestä on

tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimuksesta on
ennen sen voimaantuloa tiedotettava ympä-
ristöministeriölle.

10 §

Toiminnasta tiedottaminen

Ilmoitetun laitoksen on tallennettava vaa-
timustenmukaisuuden arviointitehtäviin liitty-
vä aineisto. Aineisto on säilytettävä kymme-
nen vuoden ajan sen valmistumisesta tai
saamisesta.
Ilmoitetun laitoksen on pidettävä ajan

tasalla olevaa tiedostoa käyttämistään alihan-
kintapalveluista.

5 luku

Rakennustuotteen tyyppihyväksyntä

11 §

Tyyppihyväksyntälaitos

Toimielimen valtuuttamista maankäyttö- ja
rakennuslain 148 §:ssä tarkoitetuksi hyväk-
syntälaitokseksi (tyyppihyväksyntälaitos) kos-
kevassa hakemuksessa on yksityiskohtaisesti
määriteltävä tyyppihyväksyntätoiminnan
kohteeksi tulevat tuoteryhmät sekä tuotekoh-
taisesti esitettävä tuotteiden tyyppihyväksyt-
tävät ominaisuudet.
Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat

tiedot teknisestä pätevyydestään ja riippumat-
tomuudestaan sekä tehtävän hoitamiseen tar-
vittavista henkilöresursseista ja muista voi-
mavaroista. Hakemukseen tulee myös liittää
selvitys voimassaolevasta vastuuvakuutuk-
sesta tai siihen rinnastettavasta järjestelystä.

12 §

Tyyppihyväksyntähakemus

Rakenteen, rakennusosan taikka rakennuk-
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seen kiinteästi liittyvän tarvikkeen, tuotteen
tai laitteen tyyppihyväksyntää haetaan ympä-
ristöministeriöltä tai ympäristöministeriön
valtuuttamalta tyyppihyväksyntälaitokselta.
Hakemuksessa on osoitettava tuotteen
suunniteltu käyttötarkoitus sekä yksilöitävä
ne ominaisuudet, joille hyväksyntää haetaan.
Hakemukseen on liitettävä kuvaus tuotteesta
ja sen valmistuksesta sekä pätevän ja riippu-
mattoman laboratorion testausraportit, laskel-
mat, piirustukset ja muut selvitykset kelpoi-
suuden toteamiseksi. Ympäristöministeriö tai
tyyppihyväksyntälaitos voi tarvittaessa vaatia
hakijalta hakemuksen käsittelyssä tarvittavia
lisäselvityksiä.
Kuvaukseen tuotteesta ja sen valmistuk-
sesta liitetään tarvittavat asennus-, käyttö-,
huolto- ja varastointiohjeet sekä tekniset
piirustukset ja suunnitteluohjeet sekä tarvit-
taessa selvitys tuotannon aikaisesta laadun-
valvonnasta.

13 §

Tyyppihyväksyntäpäätös

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liit-
teessä on oltava seuraavat tiedot:
1) valmistajan tai hakijan nimi ja kotipaik-
ka;
2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta;
3) tuotteen suunniteltu käyttö;
4) ominaisuudet, joita hyväksyntä koskee;
5) hyväksynnän ehdot;
6) laadunvalvojan nimi ja kotipaikka sekä
laadunvalvontasopimuksen päiväys;
7) tuotteen merkitseminen;
8) tarvittavat suunnittelu-, asennus-, käyt-
tö- ja varastointitiedot; sekä
9) hyväksynnän voimassaolo.
Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi,
kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerral-
laan.

14 §

Tyyppihyväksyntämerkintä

Tyyppihyväksytty tuote on merkittävä
tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyllä ta-
valla. Merkintä kiinnitetään tuotteeseen tai
tuotteessa olevaan nimilappuun tai jos tämä ei

ole mahdollista, pakkaukseen tai sen mukana
oleviin kaupallisiin asiakirjoihin.

15 §

Laadunvalvontasopimus

Tyyppihyväksytyn tuotteen valmistukseen
liittyvän laadunvalvonnan varmentamisen tu-
lee perustua ympäristöministeriön tai tyyppi-
hyväksyntälaitoksen hyväksymän toimieli-
men (laadunvalvoja) ja valmistajan väliseen
sopimukseen. Sopijapuolet määrittelevät tuo-
tekohtaisesti laadunvalvonnan sisällön kuul-
tuaan ympäristöministeriötä tai tyyppihyväk-
syntälaitosta.
Valmistajan tulee ennalta ilmoittaa sopi-

muksen mukaiselle laadunvalvojalle tyyppi-
hyväksytyn tuotteen raaka-aineissa, valmis-
tuksessa tai laadussa tapahtuvista muutoksis-
ta.

16 §

Laadunvalvonnan suorittaminen

Laadunvalvojan tehtävänä on varmistaa,
että tarvittavat testaukset tai muut tutkimukset
on suoritettu siinä laajuudessa ja sillä tavalla
kuin laadunvalvontasopimuksessa edellyte-
tään.
Tyyppihyväksytyn tuotteen tuotannon ai-

kaiseen laadunvalvontaan sekä laadunvalvon-
tajärjestelmän varmentamiseen liittyviä testa-
uksia suorittavien laboratorioiden tulee täyt-
tää vastaavat puolueettomuuden ja kelpoisuu-
den vaatimukset kuin laadunvalvojan.

17 §

Laadunvalvontaraportti

Laadunvalvojan on tallennettava laadun-
valvontajärjestelmän varmentamisessa suorit-
tamansa toimenpiteet ja valvonnan tulokset.
Aineisto on säilytettävä kymmenen vuoden
ajan. Valvonnan tuloksista on laadunvalvon-
tasopimuksessa määritetyllä tavalla vuosittain
raportoitava ympäristöministeriölle tai tyyp-
pihyväksyntälaitokselle.
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6 luku

Varmennettu käyttöseloste

18 §

Hakemus

Käyttöselosteen varmentamista koskevaan
hakemukseen on liitettävä tuotteen käyttöta-
van ja käyttökelpoisuuden arvioimiseen tar-
vittavat tutkimusselostukset ja muut selvityk-
set sekä tuotannon aikaista laadunvalvontaa
koskevat tiedot.

19 §

Käyttöselosteen varmentaminen

Käyttöselosteen varmentamisen tulee pe-
rustua valmistajan suorittamaan tuotannon
aikaiseen omaan laadunvalvontaan sekä riip-
pumattoman ja pätevän testauslaboratorion
suorittamiin testauksiin. Ympäristöministeri-
ön valtuuttama varmentamista suorittava toi-
mielin päättää käyttöselosteessa annettavista
tiedoista tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti.
Käyttöseloste annetaan enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan. Käyttöselosteen varmen-
tava toimielin voi tarvittaessa edellyttää mää-

räaikaisarviointia, jolla varmennetaan, että
käyttöselosteen omaava tuote on säilynyt
muuttumattomana.

20 §

Laadunvalvontasopimus

Jos käyttöselosteen saamiseksi vaaditaan
ulkopuolinen laadunvalvonta, valmistajan on
huolehdittava sen järjestämisestä siinä laajuu-
dessa kuin varmentamisen suorittava toimi-
elin edellyttää. Valmistajan on tehtävä laa-
dunvalvonnasta kirjallinen sopimus laadun-
valvojaksi hyväksytyn koestuslaitoksen kans-
sa. Laadunvalvontaan liittyy tuotteen määrä-
aikaistestaus sopimuksen edellyttämässä laa-
juudessa.

7 luku

Voimaantulo

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004 ja sillä kumotaan 6 päivänä
marraskuuta 1995 annettu ympäristöministe-
riön päätös rakennustuotteista (A3).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Hallitusneuvos Sven-Eric Roman
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Työministeriön asetus

N:o 1246

työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Työministeriön päätöksen mukaisesti,
muutetaan työssäkäyntialueista 31 päivänä joulukuuta 2002 annettua työministeriön asetusta
(1368/2002) siten, että tapahtuvien kuntaliitosten johdosta poistetaan Jäppilän, Pieksämäen
maalaiskunnan ja Virtasalmen työssäkäyntialueet sekä lisätään Pieksänmaan työssäkäyntialue
ja tehdään muutoksia seuraavien kuntien työssäkäyntialueisiin:

— — — — — — — — — — — — —
Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

Haukivuori: Haukivuori, Juva, Kangasniemi,
Mikkeli, Pieksämäki, Pieksänmaa
Joroinen: Joroinen, Juva, Kangaslampi, Lep-
pävirta, Pieksämäki, Pieksänmaa, Rantasalmi,
Varkaus
Juva: Haukivuori, Joroinen, Juva, Mikkeli,
Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava
Kangasniemi: Hankasalmi, Haukivuori, Hir-
vensalmi, Joutsa, Kangasniemi, Leivonmäki,
Mikkeli, Pieksämäki, Pieksänmaa, Toivakka
Pieksämäki: Hankasalmi, Haukivuori, Joroi-
nen, Kangasniemi, Pieksämäki, Pieksänmaa,
Rautalampi, Suonenjoki, Varkaus
Pieksänmaa: Hankasalmi, Haukivuori, Joroi-
nen, Kangasniemi, Pieksämäki, Pieksänmaa,
Rautalampi, Suonenjoki, Varkaus

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

Leppävirta: Heinävesi, Joroinen, Kangas-
lampi, Kuopio, Leppävirta, Suonenjoki, Var-
kaus, Vehmersalmi

Rautalampi: Hankasalmi, Konnevesi, Piek-
sämäki, Pieksänmaa, Rautalampi, Suonenjo-
ki, Tervo, Vesanto
Suonenjoki: Hankasalmi, Karttula, Konneve-
si, Kuopio, Leppävirta, Pieksämäki, Pieksän-
maa, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesan-
to
Varkaus: Heinävesi, Joroinen, Kangaslampi,
Leppävirta, Pieksämäki, Pieksänmaa, Ran-
tasalmi, Varkaus,

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

Hankasalmi: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväs-
kylän mlk, Kangasniemi, Konnevesi, Laukaa,
Pieksämäki, Pieksänmaa, Rautalampi, Suo-
nenjoki, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Ää-
nekoski
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Työministeri Tarja Filatov

Hallitusneuvos Raili Hartikka
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