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Lak i

N:o 29

aravarajoituslain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravarajoituslain (1190/1993) 1 §:ään uusi 2
momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia sovelletaan kaikkiin oikeustoi-
miin, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on

aravavuokra-asunnon tai aravavuokratalon
luovuttaminen, jos luovutuksensaaja tietää tai
hänen pitäisi tietää oikeustoimen tosiasialli-
sesta tarkoituksesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2004.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam

HE 143/2003
YmVM 4/2003
EV 118/2003
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Lak i

N:o 30

vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29 päivänä kesä-
kuuta 2001 annettuun lakiin (604/2001) uusi 15 a § seuraavasti:

15 a §

Luovutusrajoitusten soveltaminen

Mitä 14 ja 15 §:ssä säädetään, koskee
kaikkia oikeustoimia, joiden tosiasiallisena
tarkoituksena on korkotukivuokra-asunnon

tai korkotukivuokratalon luovuttaminen, jos
luovutuksensaaja tietää tai hänen pitäisi tietää
oikeustoimen tosiasiallisesta tarkoituksesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2004.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam

HE 143/2003
YmVM 4/2003
EV 118/2003
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Valtioneuvoston asetus

N:o 31

oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Oikeusministeriön esittelystä
muutetaan oikeusavun palkkioperusteista 23 päivänä toukokuuta 2002 annetun asetuksen
(389/2002) 1 § 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 16 §:n ruotsinkielinen
sanamuoto ja 19 §:n 2 momentti sekä
lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Tämän asetuksen mukaan määrätään palk-
kio ja kulukorvaus:
1) yksityiselle avustajalle, joka on määrätty
oikeusavusta annetun lain (257/2002) nojalla;
2) puolustajalle ja asianomistajan oikeu-
denkäyntiavustajalle, joka on määrätty oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2
luvun 1 ja 1 a §:n (689/1997) tai rikoksen
johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suo-
men ja muiden Euroopan unionin maiden
välillä annetun lain 20 §:n (1286/2003) no-
jalla;
3) julkiselle asiamiehelle, joka on määrätty
pakkokeinolain 5 a luvun 6 a §:n (646/2003)
nojalla.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oi-
keudenkäyntiin valmistautumisesta ovat seu-
raavat:
1) rikosasiassa 252 euroa;
2) pakkokeinoasiassa, rangaistusten täytän-
töönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä
tarkoitetussa valitusasiassa sekä rikoksen joh-
dosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden

välillä annetussa laissa (1286/2003) tarkoite-
tussa luovuttamisasiassa 84 euroa;
3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 505

euroa kantajan tai hakijan avustajalle;
4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 420

euroa vastaajan tai kuultavan avustajalle.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Palkkio avustamisesta asian suullisessa

käsittelyssä tuomioistuimessa on 303 euroa,
jos käsittely matkoineen kestää enintään
kolme tuntia. Pakkokeinoasian ja rangaistus-
ten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun
1 §:n mukaisen valitusasian käsittelyssä palk-
kio on kuitenkin 168 euroa, jos käsittely
matkoineen kestää enintään kaksi tuntia.
Pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja
pakkokeinolain 5 a luvun 4 §:n 3 momentissa
tarkoitetuissa asioissa, ulkomaalaislain
(378/1991) 48 §:ssä tarkoitetussa säilöön ot-
tamista koskevan asian käsittelyssä ja rikok-
sen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Suomen ja muiden Euroopan unionin maiden
välillä annetun lain (1286/2003) mukaisen
luovuttamisasian käsittelyssä palkkio on 84
euroa, jos käsittely matkoineen kestää enin-
tään tunnin.
— — — — — — — — — — — — —
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6 §
— — — — — — — — — — — — —
Palkkiot suoritetaan täysistä tunneista siten,
että yhteenlaskettu toimenpiteisiin käytetty
aika ja matka-aika pyöristetään lähimpään
täyteen tuntiin.

19 §
— — — — — — — — — — — — —
Maksamisen yhteydessä tarkastetaan mak-

sun saajan verorekisterimerkinnät yritystieto-
järjestelmän julkisesta tietopalvelusta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2004.
Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukor-

vauksiin, joista esitetään lasku tuomiois-
tuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen
voimaan tulemisen jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Ministeri Leena Luhtanen

Hallitussihteeri Merja Muilu
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Valtioneuvoston asetus

N:o 32

rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
kumotaan rajavartiolaitoksesta 2 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston
asetuksen (269/2000) 26 §:n 4 momentti sekä
muutetaan 3 §, 6, 9, 10, 16-20 sekä 25 ja 30 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi
asetuksessa 462/2002, 6 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 462/2002 sekä 16 § osaksi
asetuksessa 496/2000, seuraavasti:

3 §

Rajavartiolaitoksen kokoonpano

Rajavartiolaitokseen kuuluu rajavartiolai-
toksen päällikön alaisina hallintoyksikköinä:
1) rajavartiolaitoksen esikunta
2) Kaakkois-Suomen rajavartiosto;
3) Pohjois-Karjalan rajavartiosto
4) Kainuun rajavartiosto
5) Lapin rajavartiosto;
6) Suomenlahden merivartiosto;
7) Länsi-Suomen merivartiosto;
8) raja- ja merivartiokoulu; sekä
9) vartiolentolaivue.
Rajavartiostot, merivartiostot, vartiolento-
laivue sekä raja- ja merivartiokoulu toimivat
rajavartiolaitoksen esikunnan alaisina.
Rajavartiolaitoksen esikuntaan kuuluu ra-
javartiolaitoksen apulaispäällikkö, henkilös-
töosasto, oikeudellinen osasto, raja- ja meri-
osasto, teknillinen osasto sekä suunnittelu- ja
talousyksikkö. Oikeudellisessa osastossa on
hallinnollinen toimisto. Rajavartiolaitoksen
päällikkö määrää rajavartiolaitoksen esikun-

nan ja rajavartiolaitoksen muun hallintoyksi-
kön tarkemmasta kokoonpanosta

6 §

Rajavartiolaitoksen esikunnan eräiden virka-
miesten toimivaltuudet

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudelli-
sen osaston osastopäälliköllä ja hallinnollisen
toimiston toimistopäälliköllä on oikeus ilman
eri määräystä valvoa tuomioistuimissa ja
muissa viranomaisissa sekä toimituksissa
4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa
valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä
rajavartiolaitosta. Rajavartiolaitoksen esikun-
nan henkilöstöosaston ylitarkastajalla on pal-
velussuhteita koskevissa asioissa oikeus il-
man eri määräystä valvoa tuomioistuimissa ja
muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta
sekä edustaa niissä rajavartiolaitosta.
Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja me-

riosaston osastopäällikön tehtävään määrätyl-
lä virkamiehellä on oikeus ratkaista 4 §:n 3
momentissa tarkoitetut asiat, jotka koskevat
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henkilöiden maahantuloa tai maastalähtöä
muualta kuin avoinna olevan rajanylityspai-
kan kautta.

9 §

Upseerien koulutus

Upseerin alempi korkeakoulututkinto (so-
tatieteiden kandidaatin tutkinto), upseerin
ylempi korkeakoulututkinto (sotatieteiden
maisterin tutkinto) ja yleisesikuntaupseerin
tutkinto suoritetaan puolustusvoimissa. Näi-
hin tutkintoihin johtavaa opetusta voidaan
antaa myös raja- ja merivartiokoulussa.

10 §

Raja- ja merivartiokoulussa annettava
koulutus

Raja- ja merivartiokoulussa:
1) suoritetaan merivartijan ja rajavartijan
virkaan kelpoisuusvaatimukseksi säädetty pe-
ruskurssi sekä ylimerivartijan ja ylirajavarti-
jan virkaan kelpoisuusvaatimukseksi säädetty
jatkokurssi;
2) annetaan vanhemman opistoupseerin
virkaan kelpoisuusvaatimukseksi rajavartio-
laitoksen päällikön määräämä jatkokoulutus;
3) annetaan upseerin alempaan korkeakou-
lututkintoon, upseerin ylempään korkeakou-
lututkintoon ja yleisesikuntaupseerin tutkin-
toon johtavaa opetusta sekä upseerin viran
kelpoisuusvaatimukseksi säädettyä jatkokou-
lutusta;
4) suoritetaan rajavartiokurssi sekä
5) annetaan rajavartiolaitoksen toiminnan
vaatimaa täydennys- ja erikoiskoulutusta sekä
suoritetaan meripelastustoiminnan johtamis-
kurssi; tällaista koulutusta voidaan antaa
myös rajavartiolaitoksen ulkopuoliselle hen-
kilölle.
Raja- ja merivartiokoulussa suoritettavaan
kurssiin kuuluvaa opetusta voidaan antaa
myös muualla kuin raja- ja merivartiokou-
lussa.

16 §

Virat ja virkasuhde

Rajavartiolaitoksessa on:

1) upseerin sotilasvirkoja, joita ovat raja-
vartiolaitoksen päällikön, rajavartiolaitoksen
apulaispäällikön, kenraalimajurin ja kontra-
amiraalin, everstin ja kommodorin, esiupsee-
rin ja nuoremman upseerin virat;
2) erikoisupseerin sotilasvirkoja, joita ovat

sotilasinsinöörin, sotilasyliteknikon ja sotilas-
teknikon virat;
3) opistoupseerin sotilasvirkoja, joita ovat

vanhemman ja nuoremman opistoupseerin
virat;
4) meri- ja rajavartijan sotilasvirkoja, joita

ovat vanhemman merivartijan virat, vanhem-
man ja nuoremman rajavartijan virat sekä
ylimerivartijan ja ylirajavartijan virat sekä
5) siviilivirkoja.
Rajavartiolaitoksen päällikön, rajavartiolai-

toksen apulaispäällikön sekä kenraalimajurin
ja kontra-amiraalin viran perustamisesta,
muuttamisesta ja lakkauttamisesta säädetään
erikseen.
Rajavartiolaitoksen päällikkö päättää mui-

den kuin 2 momentissa tarkoitettujen raja-
vartiolaitoksen virkojen perustamisesta,
muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden
sijoittamisesta hallintoyksiköihin lukuun ot-
tamatta 22 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettujen virkojen sijoittamista.
Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää edel-

lytyksistä, joilla henkilö voidaan nimittää
rajavartiolaitoksen palvelukseen virkamie-
heksi määräaikaiseen virkasuhteeseen.

17 §

Yleiset kelpoisuusvaatimukset

Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävältä
vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja
täyttää valtion virkamieslain (750/1994) 6 ja
8 §:ssä säädetyt valtion viran yleiset kelpoi-
suusvaatimukset. Lisäksi hänen tulee olla
elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava.
Sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan li-

säksi, että hän on suorittanut asevelvollisuu-
den vakinaisessa väessä aseellisessa palve-
luksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen ja että hän on terveydeltään ja ruu-
miilliselta kunnoltaan virkaan sopiva.
Mitä 2 momentissa säädetään asevelvolli-

suuden suorittamisesta, ei koske henkilöä,
joka Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/
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1991) 12 §:n 1 momentin nojalla saa asevel-
vollisuuden suorittamisen sijasta palvella vas-
taavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa
tai muussa siviilihallinnossa. Vaatimus nais-
ten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittami-
sesta ei 2 momentissa säädetystä poiketen
koske henkilöä, jolla on Ahvenanmaan itse-
hallintolain 6 §:ssä tarkoitettu kotiseutuoike-
us.

18 §

Upseerin viran kelpoisuusvaatimukset

Nuoremman upseerin viran erityisenä kel-
poisuusvaatimuksena on upseerin tutkinto tai
upseerin ylempi korkeakoulututkinto.
Esiupseerin viran erityisenä kelpoisuusvaa-
timuksena on nuoremman upseerin virkaan
vaadittavan tutkinnon lisäksi rajavartiolaitok-
sen päällikön määräämä jatkokoulutus.
Everstin ja kommodorin viran erityisenä
kelpoisuusvaatimuksena on nuoremman up-
seerin virkaan vaadittavan tutkinnon lisäksi
yleisesikuntaupseerin tutkinto ja vähintään
kahdessa rajavartiolaitoksen hallintoyksikös-
sä hankittu palveluskokemus. Rajavartiolai-
toksen päällikön ja apulaispäällikön sekä
kenraalimajurin ja kontra-amiraalin virkaan
vaaditaan edellä säädetyn lisäksi käytännössä
osoitettu hyvä johtamistaito ja johtamiskoke-
mus rajavartiolaitoksen hallintoyksikön tai
rajavartiolaitoksen esikunnan osaston osasto-
päällikön tehtävässä.

19 §

Erikoisupseerin viran kelpoisuusvaatimukset

Erikoisupseerin viran erityisenä kelpoi-
suusvaatimuksena on:
1) sotilasyliteknikon ja sotilasteknikon vir-
kaan teknikon tai datanomin tutkinto taikka
rajavartiolaitoksen tai puolustusvoimien an-
tama tarkastaja-, teknikko- tai tietoliikenne-
koulutus ja vähintään reservin aliupseerin
koulutus; ja
2) sotilasinsinöörin virkaan diplomi-insi-
nöörin tai insinöörin tutkinto ja reservin
upseerin koulutus.

20 §

Opistoupseerin viran kelpoisuusvaatimukset

Opistoupseerin viran erityisenä kelpoisuus-
vaatimuksena on:
1) nuoremman opistoupseerin virkaan raja-

ja merivartiokoulussa tai puolustusvoimissa
suoritettu opistoupseerin tutkinto tai alempi
toimiupseerin virkatutkinto;
2) vanhemman opistoupseerin virkaan raja-

ja merivartiokoulussa tai puolustusvoimissa
suoritettu opistoupseerin tutkinto tai ylempi
toimiupseerin virkatutkinto sekä rajavartiolai-
toksen päällikön määräämä jatkokoulutus.

25 §

Tehtävään määrääminen

Nimittävä viranomainen määrää rajavartio-
laitoksen virkamiehen tehtävään.
Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää

everstin, kommodorin ja esiupseerin virkaan
nimitetyn tehtävään.
Hallintoyksikön päällikkö määrää hallinto-

yksikössä tehtävään nuoremman upseerin
virkaan nimitetyn.
Lentäjän koulutusta edellyttävään tehtä-

vään määrätty virkamies voidaan määrätä
muuhun kuin lentäjän koulutusta edellyttä-
vään tehtävään vain virkamiehen suostumuk-
sella.

30 §

Eroamisikä

Sotilasvirassa palvelevan virkamiehen
eroamisikä on:
1) rajavartiolaitoksen päälliköllä 63 vuotta;
2) rajavartiolaitoksen apulaispäälliköllä,

kenraalimajurilla ja kontra-amiraalilla sekä
everstillä ja kommodorilla 60 vuotta;
3) muulla kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla

upseerilla samoin kuin opistoupseerilla, soti-
lasinsinöörillä, sotilasyliteknikolla ja sotilas-
teknikolla 55 vuotta; sekä
4) merivartijalla ja rajavartijalla 55 vuotta.
Lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtä-

vässä palvelevalla nuoremmalla upseerilla,
esiupseerilla ja opistoupseerilla eroamisikä on
45 vuotta.
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Siviilivirassa palvelevan virkamiehen
eroamisikä on 65 vuotta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori
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Valtioneuvoston asetus

N:o 33

tulliasetuksen 12 §:n kumoamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan 31 päivänä
joulukuuta 1994 annetun tulliasetuksen
(1543/1994) 12 §.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2004.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 34

kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
kumotaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun
asetuksen (1213/1993) 3 ja 4 § ja 13 §:n 2 momentti sekä
muutetaan 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 5 §:n 4 momentti sekä 7, 9 ja 11 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 9 § asetuksessa 758/1996 ja 7 § asetuksessa 141/2000,
seuraavasti:

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
neuvottelukunta

2 §
Tutkimuskeskuksessa on viraston toimin-
taa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee
tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämis-
suuntia ja toimintalinjoja, tekee niitä koskevia
aloitteita ja edistää tutkimuskeskuksen yhteis-
työtä eri sidosryhmien kanssa.
Neuvottelukunnan asettaa ja tarkemmat
määräykset sen toiminnasta antaa kotimaisten
kielten tutkimuskeskus. Neuvottelukunnan jä-
senistä ainakin yhden tulee edustaa tutkimus-
keskuksen henkilöstöä.

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan
toimii hänen määräämänsä virkamies.

7 §
Tutkimuskeskuksen johtajan nimittää ope-
tusministeriö. Johtajaksi nimittämisestä mää-

räaikaiseen virkasuhteeseen valtion virka-
mieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin nojalla
päättää opetusministeriö.
Tutkimuskeskuksen muun henkilökunnan

nimittämisestä ja ottamisesta päättää johtaja.

9 §
Tutkimuskeskuksen asiantuntijaeliminä

ovat suomen, ruotsin ja saamen kielen lau-
takunnat sekä viittomakielen ja romanikielen
lautakunnat. Johtaja kutsuu kuhunkin lauta-
kuntaan tutkimuskeskuksen neuvottelukuntaa
kuultuaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan vä-
hintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä,
joista yksi on tutkimuskeskuksen henkilös-
töön kuuluva. Johtaja nimeää kullekin lauta-
kunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan jäsenten keskuudesta.
Lautakuntien tehtävänä on alallaan päättää

kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai
yleisluonteisista suosituksista.
Lautakuntien toiminnasta määrätään tar-

kemmin työjärjestyksessä.
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11 §
Tarkemmat määräykset tutkimuskeskuksen
toiminnasta ja organisaatiosta sekä asioiden
käsittelystä ja ratkaisemisesta antaa tutkimus-
keskuksen johtaja työjärjestyksessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2004.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Opetusministeri Tuula Haatainen

Korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 35

aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala ja tarkoitus

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä
valtion vuoden 2003 ja 2004 talousarvion
momentilta 29.69.34 valtionavustusta aikuis-
ten koulutustason kohottamiseen.
Avustusten myöntämisen tarkoituksena on
parantaa enintään perusasteen tutkinnon suo-
rittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä
ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien
eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoima-
vajausta ja vaikuttaa työllisyysasteeseen.

2 §

Avustettava toiminta

Avustusta voidaan myöntää:
1) ammatilliseen perustutkintoon, ammat-
titutkintoon ja erikoisammattitutkintoon sekä
kansallisen tai eurooppalaisen tietokoneen
ajokortin suorittamiseen tähtäävän koulutuk-
sen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen
(koulutus ja tutkintotilaisuudet);
2) opiskeluvalmiuksia parantaviin ja vä-
lineaineopintoihin, opinto-ohjaukseen, opin-
tojen ja opiskelun henkilökohtaistamiseen ja
muihin opiskelua tukeviin toimiin (opiskelun
tukitoimet);
3) hakevaan toimintaan, tiedotukseen ja
neuvontaan sekä muihin toimiin, joilla edis-

tetään opintoihin hakeutumista (opintoihin
hakeutumista edistävät toimet).
Opiskelun tukitoimiin myönnettävällä

avustuksella voidaan tukea opiskelua myös
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain (635/1998) mukaisesti rahoitetussa
ammatilliseen tutkintoon, perusopetuksen op-
pimäärän suorittamiseen sekä aikaisemmin
keskeytyneiden lukio-opintojen loppuunsaat-
tamiseen tähtäävässä koulutuksessa.
Avustus tulee suunnata niin, että sillä

toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat pää-
asiassa työssä oleviin.
Avustusta voidaan myöntää valtion talous-

arvion rajoissa toimintaan, joka päättyy vii-
meistään vuonna 2009.

3 §

Avustettavaan toimintaan osallistumisen
edellytykset

Avustuksella rahoitettava koulutus, tutkin-
totilaisuudet ja opiskelun tukitoimet on tar-
koitettu henkilöille, jotka ovat koulutuksen
alkamisvuonna 30—59-vuotiaita eivätkä ole
suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa.
Opiskelun tukitoimiin myönnettävä avustus
perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen
tähtäävässä koulutuksessa on kuitenkin tar-
koitettu koulutuksen alkamisvuonna 25—59
-vuotiaille.
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Päätöksen 1 momentissa tarkoitettujen
edellytysten täyttymisestä tekee avustuksen
saaja tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu
alueellisen hankkeen toimija. Päätöstä varten
sen tulee pyytää avustettavaan toimintaan
hakeutuvalta henkilöltä selvitys hänen suo-
rittamistaan koulutuksista ja tutkinnoista.
Opetusministeriö voi antaa täsmentäviä oh-
jeita siitä, milloin henkilön katsotaan suorit-
taneen perusasteen jälkeisen tutkinnon.

4 §

Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, kun-
tayhtymälle tai rekisteröidylle yhteisölle tai
säätiölle, jolla on ammatillisesta aikuiskou-
lutuksesta annetussa laissa (631/1998), am-
matillisesta koulutuksesta annetussa laissa
(630/1998), lukiolaissa (629/1998) tai perus-
opetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koulutuk-
sen järjestämislupa tai vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa (632/1998) tarkoitettu oppi-
laitoksen ylläpitämislupa, sekä kunnalle tai
kuntayhtymälle perusopetuksen järjestäjänä.
Opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin
voidaan avustusta myöntää myös rekiste-
röidylle työelämän järjestölle ja kansalaisjär-
jestölle.
Ensisijaisesti avustusta myönnetään 1 mo-
mentissa tarkoitettujen toimijoiden yhteisiin
alueellisiin hankkeisiin, joissa järjestetään
sekä opintoihin hakeutumista edistäviä toi-
mia, koulutusta ja tutkintotilaisuuksia että
opiskelun tukitoimia. Alueelliseen hankkee-
seen avustus myönnetään hakijalle, jolla on
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta tai amma-
tillisesta koulutuksesta annetussa laissa tar-
koitettu koulutuksen järjestämislupa ja joka
on sopinut tarvittavasta yhteistyöstä muiden
toimijoiden kanssa.

5 §

Avustuksen valtionosuusrahoitusta
täydentävään luonteeseen liittyvät

myöntämisedellytykset

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävän
koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestä-
miseen voidaan avustusta myöntää, jos hakija

hakemukseensa sisältyvässä suunnitelmassa
osoittaa tulevansa järjestämään ammatillista
peruskoulutusta valtionosuusrahoituksella vä-
hintään opiskelijamäärälle, jota opetusminis-
teriö on käyttänyt opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentin
mukaisesti myönnetyn ammatillisen perus-
koulutuksen valtionosuusrahoituksen perus-
teena.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon täh-

täävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien
järjestämiseen voidaan avustusta myöntää, jos
hakija hakemukseensa sisältyvässä suunnitel-
massa osoittaa tulevansa järjestämään am-
matti- ja erikoisammattitutkintoon tähtäävää
ammatillista lisäkoulutusta valtionosuusra-
hoituksella vähintään opiskelijatyövuosimää-
rän, jota opetusministeriö on käyttänyt ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain 45 §:n 1 momentin mukaisesti myönne-
tyn ammatillisen lisäkoulutuksen valtion-
osuusrahoituksen perusteena ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen
osalta.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon täh-

täävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien
järjestämiseen oppisopimuskoulutuksena voi-
daan avustusta myöntää, jos hakija osoittaa
hakemukseensa sisältyvässä suunnitelmassa
tulevansa järjestämään ammatillisena lisäkou-
lutuksena järjestettävää oppisopimuskoulu-
tusta vähintään opiskelijamäärälle, jonka ope-
tusministeriö on mitoittanut ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain 6 §:n mu-
kaisesti oppisopimusten vuotuista enimmäis-
määrää koskevassa päätöksessään.
Alueellisessa hankkeessa hakijan tulee

osoittaa, että ne hankkeeseen osalliset kou-
lutuksen järjestäjät, joiden tarkoituksena on
järjestää 1—3 momentissa tarkoitettua toi-
mintaa avustuksella rahoitettuna, täyttävät
avustuksen myöntämisen edellytykset.

6 §

Työelämäyhteistyö

Aikuisten koulutustason kohottamiseen
tähtääviä toimia koordinoi opetusministeriön
asettama valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa
on työelämän järjestöjen edustus.
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Lääninhallitusten ja työvoima- ja elinkei-
nokeskusten yhteistyöeliminä toimivat työ-
voima- ja elinkeinokeskuksista annetun ase-
tuksen (93/1997) 15 a §:ssä tarkoitetut enna-
kointi- ja hankintatoimikunnat, jollei läänin-
hallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskusten
kesken ole sovittu muista yhteistyöelimistä.
Avustuksen saaja tulee velvoittaa toimi-
maan toiminnan työpaikkakohtaisessa toteut-
tamisessa yhteistyössä työnantajan ja työnte-
kijöiden kanssa.

7 §

Avustuksen hakeminen, myöntäminen ja
maksaminen

Avustusta haetaan lääninhallitukselta.
Avustuksen myöntää ja maksaa lääninhal-
litus.

8 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2004.
Tällä asetuksella kumotaan aikuisten kou-

lutustason kohottamiseen myönnettävästä
valtionavustuksesta 23 päivänä tammikuuta
2003 annettu valtioneuvoston asetus
(41/2003).
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa

myönnettyihin avustuksiin sovelletaan tämän
asetuksen voimaan tullessa olleita avustusta
koskevia säännöksiä. Koulutuksiin, tutkinto-
tilaisuuksiin ja opiskelun tukitoimiin, jotka
alkavat tämän asetuksen voimaantulon jäl-
keen, sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen
3 §:n säännöksiä avustettavaan toimintaan
osallistumisen edellytyksistä.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2004

Opetusministeri Tuula Haatainen

Opetusneuvos Jorma Ahola
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 36

talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2004 maksettavan korvauksen
perusteista

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä elokuuta 2000
talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituk-
sen kanssa sopimuksen tehneelle talous- ja
velkaneuvontapalvelujen tuottajalle valtion
varoista palvelujen tarkoituksenmukaisesta
tuottamisesta maksettavasta peruskorvaukses-
ta, lisäkorvauksesta ja velkasovinto-ohjel-
maan liittyvästä korvauksesta sekä niiden
perusteista.
Talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuot-
tamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan
valtion vuoden 2004 talousarvioon tätä tar-
koitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §

Korvausten maksaminen

Kuluttajavirasto maksaa korvaukset talous-
ja velkaneuvontapalvelujen tuottajana toimi-
valle kunnalle. Muulle palvelun tuottajalle
korvaukset maksaa lääninhallitus.
Peruskorvaus ja velkasovinto-ohjelmaan
liittyvä korvaus maksetaan maaliskuun lop-
puun mennessä. Lisäkorvaus maksetaan lää-

ninhallituksen päätöksen mukaisesti yhdessä
tai kahdessa erässä joko maaliskuun tai
syyskuun loppuun mennessä.
Lääninhallitus toimittaa määrärahan jakoa

koskevat tiedot Kuluttajavirastolle maalis-
kuussa maksettavan erän osalta helmikuun
13. päivään mennessä ja syyskuussa makset-
tavan erän osalta elokuun 13. päivään men-
nessä.

3 §

Peruskorvaus

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuotta-
misesta maksettava peruskorvaus on 0,73
euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden.
Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan

väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukainen
asukasluku peruskorvauksen maksamista
edeltävän vuoden alussa.

4 §

Lisäkorvaus

Lisäkorvauksena kohdistetaan 510 405 eu-
roa lääneihin niiden 3 §:n 2 momentin mu-
kaisen asukasluvun suhteessa.
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Palvelun tuottajalle voidaan lisäkorvausta
maksaa lääninhallituksen tarveharkinnan pe-
rusteella, mikäli palvelujen saatavuuden var-
mistaminen sitä edellyttää. Lisäkorvauksen
perusteita lähinnä ovat neuvonta-alueen laa-
juus ja vireillä olevista talous- ja velkaneu-
vonta-asioista aiheutuvat erityiset kustannuk-
set.

5 §

Velkasovinto-ohjelmaan liittyvä korvaus

Velkasovinto-ohjelmaan liittyvänä korva-
uksena kohdistetaan 1 374 000 euroa läänei-
hin niiden 3 §:n 2 momentin mukaisen
asukasluvun suhteessa.
Palvelun tuottajalle voidaan korvausta
maksaa lääninhallituksen tarveharkinnan pe-
rusteella kuitenkin edellyttäen, että palvelun
tuottaja käyttää korvauksen henkilöstöresurs-
sien vahvistamiseen ja kohtuullisten yleisku-
lujen kattamiseen.

6 §

Takaisinperintä

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuotta-
misesta kunnalle maksetut korvaukset perii
takaisin Kuluttajavirasto lääninhallituksen te-
kemän päätöksen perusteella. Muulle palve-
lun tuottajalle maksetut korvaukset perii
takaisin lääninhallitus.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä
tammikuuta 2004.
Tällä asetuksella kumotaan talous- ja vel-

kaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna
2003 maksettavan korvauksen perusteista
annettu kauppa- ja teollisuusministeriön ase-
tus (16/2003).

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2004

Ministeri Paula Lehtomäki

Ylitarkastaja Ulla Karhu
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