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Lak i

N:o 1006

rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 17 lukuun uusi 13 a §
seuraavasti:

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

13 a §

Laiton naamioituminen

Joka yleisellä paikalla järjestettävän yleisen
kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä
taikka muussa yleisön kokoontumisessa ylei-

sellä paikalla esiintyy tunnistamattomaksi
naamioituneena ilmeisenä tarkoituksenaan
ryhtyä käyttämään henkilöön kohdistuvaa
väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta, on
tuomittava laittomasta naamioitumisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuu-
kaudeksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2004.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen

HE 81/2004
LaVM 8/2004
EV 150/2004

151—2004 440201

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20040081


Lak i

N:o 1007

kokoontumislain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun kokoontumislain (530/1999) 26 § sekä
lisätään 25 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

25 §

Rikoslain rangaistussäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Rangaistus laittomasta naamioitumisesta
säädetään rikoslain 17 luvun 13 a §:ssä.

26 §

Kokoontumisrikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta
1) laiminlyö 7 §:n 1 momentissa tai 14 §:n
1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuu-
den aiheuttaen huomattavaa vaaraa yleiselle
järjestykselle ja turvallisuudelle,

2) järjestää yleisötilaisuuden vastoin polii-
sin 15 §:n nojalla antamaa kieltoa,
3) rikkoo olennaisesti poliisin 10, 16 tai

20 §:n nojalla antamia määräyksiä,
4) laiminlyö olennaisesti 17 §:ssä, 21 §:n

1 momentissa tai 22 §:ssä säädetyn järjestäjän
tai puheenjohtajan velvollisuuden tai
5) rikkoo 23 §:n 1 momentissa säädetyn tai

3 momentin nojalla annetun kiellon,
on tuomittava, jollei teosta ole muualla

laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, ko-
koontumisrikkomuksesta sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2004.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen

HE 81/2004
LaVM 8/2004
EV 150/2004
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1008

pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten
ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn

sopimuksen 12 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määrä-
ajoin toistettavien katsastusten yhdenmukais-
ten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden kat-
sastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta
Wienissä 13 päivänä marraskuuta1997 tehdyn
sopimuksen (SopS 35/2001) 12 artiklan muu-
tos, josta Yhdistyneiden Kansakuntien pää-
sihteeri on ilmoittanut sopimuspuolille 1
päivänä maaliskuuta 2004 ja jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 9 päivänä heinä-

kuuta 2004, tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen 12 artiklan muutoksen mää-

räykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

joulukuuta 2004.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Johannes Koskinen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 158/2004)
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Opetusministeriön asetus

N:o 1009

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentissa
tarkoitetut ammatti- ja erikoisammattitutkin-
not, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina,
luetellaan tämän asetuksen liitteessä.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan ammatillisesta

aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
(631/1998) tarkoitetusta tutkintorakenteesta
15 päivänä joulukuuta 2003 annettu opetus-
ministeriön asetus (1249/2003).

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitussihteeri Merja Leinonen
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  N:o 1009  
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               Liite 
  
  
  
  
AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 §:N  
1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT  
  
  
  
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 
  
VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ 
  
Ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 
  
KIELITIETEET 
  
Ammattitutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto 
  
MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN KOULUTUS  
  
Ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto 
  
  
KULTTUURIALA 
  
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS 
  
Ammattitutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto 
   Hopeasepän ammattitutkinto 
   Kaivertajan ammattitutkinto 
   Keramiikkakisällin ammattitutkinto 
   Kiviseppäkisällin ammattitutkinto 
   Kultaajakisällin ammattitutkinto 
   Kultasepän ammattitutkinto 
   Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto 
   Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto 
 Maalarin ammattitutkinto (yhteinen prosessi,- kemian ja materiaali-

tekniikka-alan kanssa) 
   Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto 
   Puusepänalan ammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi,- kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
   Restaurointikisällin ammattitutkinto 
   Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto 
   Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 
   Seppäkisällin ammattitutkinto 
   Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto 
   Tekstiilialan ammattitutkinto 
   (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
   Vaatetusalan ammattitutkinto 
   (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
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   Veneenrakentajan ammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
   Verhoilijan ammattitutkinto 
    
Erikoisammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
   Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Puusepänalan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
   Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto 
   Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto 
   Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 
   Seppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Tekstiilialan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
   Vaatetusalan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
   Venemestarin erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
   Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto 
    
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET 
  
Ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 
   Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto 
   Valokuvaajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto 
   Valokuvaajan erikoisammattitutkinto 
  
TEATTERI JA TANSSI 
  
Ammattitutkinto Teatterialan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto 
  
  
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 
  
LIIKETALOUS JA KAUPPA 
  
Ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 
   Isännöinnin ammattitutkinto 
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   Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto 
   Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
   Myynnin ammattitutkinto 
   Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 
   Sihteerin ammattitutkinto 
   Taloushallinnon ammattitutkinto 
   Ulkomaankaupan ammattitutkinto 
   Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto 
   Virastomestarin ammattitutkinto 
   Yrittäjän ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 
   Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 
   Laivameklarin erikoisammattitutkinto 
   Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto 
   Taloushallinnon erikoisammattitutkinto 
   Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 
   Yrittäjän erikoisammattitutkinto 
  
  
LUONNONTIETEIDEN ALA 
  
TIETOJENKÄSITTELY 
  
Ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 
  
  
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 
  
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN 
  
Ammattitutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto 
   (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto) 
   Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 
   Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto 
   Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto 
   Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 
   Kylmäasentajan ammattitutkinto 
   Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 
   Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto 
   Maarakennusalan ammattitutkinto 
   Putkiasentajan ammattitutkinto 
   Rakennustuotannon ammattitutkinto 
   Rakennustuotealan ammattitutkinto 
   Talonrakennusalan ammattitutkinto 
   Teknisen eristäjän ammattitutkinto 
   Teknisen piirtäjän ammattitutkinto 
   Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto 
   Vesihuoltoalan ammattitutkinto 
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Erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 
   Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto 
   Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 
   Lattiamestarin erikoisammattitutkinto 
   Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 
   Putkiasentajan erikoisammattitutkinto 
   Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto 
   Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 
  
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA 
  
Ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto 
   Hitsaajan ammattitutkinto 
   Kaivosalan ammattitutkinto 
   Koneenasentajan ammattitutkinto 
   Koneistajan ammattitutkinto 
   Laivanrakentajan ammattitutkinto 
   Levytekniikan ammattitutkinto 
   Metallien jalostuksen ammattitutkinto 
   Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 
   Työvälinevalmistajan ammattitutkinto 
   Valajan ammattitutkinto 
   Valumallin valmistajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto  
   Levytyömestarin erikoisammattitutkinto  
   Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto 
   Valajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 
  
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA 
  
Ammattitutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto 
   Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto 
   Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto 
   Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto 
   Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto 
   Sähköasentajan ammattitutkinto 
   Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto 
   Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 
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TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA 
  
Ammattitutkinto Tietokoneasentajan ammattitutkinto 
   Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
  
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 
  
Ammattitutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto 
   Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto 
   Kirjansitojan ammattitutkinto 
   Painajan ammattitutkinto 
   Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinto 
   Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Painajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 
   Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
  
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA 
  
Ammattitutkinto Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 
   Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 
   Kondiittorin ammattitutkinto 
   Leipomoteollisuuden ammattitutkinto 
   Leipurin ammattitutkinto 
   Lihanjalostajan ammattitutkinto 
   Lihateollisuuden ammattitutkinto 
   Maidonjalostajan ammattitutkinto 
   Meijeriteollisuuden ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto 
   Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto 
   Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 
  
PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA 
  
Ammattitutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto 
   Korroosionestomaalarin ammattitutkinto 
   Maalarin ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Kumialan ammattitutkinto 
   Lasikeraamisen alan ammattitutkinto 
   Levyalan ammattitutkinto 
   Muovimekaanikon ammattitutkinto 
   Paperiteollisuuden ammattitutkinto 
   Puusepän alan ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
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   Saha-alan ammattitutkinto 
   Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto 
   Veneenrakentajan ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
  
Erikoisammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto 
   Levymestarin erikoisammattitutkinto 
   Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Muovitekniikan erikoisammattitutkinto 
   Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto 
   Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto 
   Puusepän alan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Sahamestarin erikoisammattitutkinto 
   Venemestarin erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
  
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA 
  
Ammattitutkinto Jalkinealan ammattitutkinto 
   Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto 
   Nahanvalmistajan ammattitutkinto 
   Tekstiilialan ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Turkkurin ammattitutkinto 
   Vaatetusalan ammattitutkinto  
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
  
Erikoisammattitutkinto Jalkinealan erikoisammattitutkinto 
   Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Tekstiilialan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto 
   Vaatetusalan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
  
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA 
  
Ammattitutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto 
   Autokorimekaanikon ammattitutkinto 
   Automaalarin ammattitutkinto 
   Automekaanikon ammattitutkinto 
   Automyyjän ammattitutkinto 
   Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 
   Dieselmekaanikon ammattitutkinto 
   Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 
   Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 
   Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 
   Metsäkoneasentajan ammattitutkinto 
   Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto 
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   Pienkonemekaanikon ammattitutkinto 
   Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 
   Varaosamyyjän ammattitutkinto 
   Varastonhoitajan ammattitutkinto 
   Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto 
   Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto 
   Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 
   Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 
   Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Automekaanikon erikoisammattitutkinto 
   Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto 
   Varastoalan erikoisammattitutkinto 
  
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS 
  
Ammattitutkinto Kivimiehen ammattitutkinto 
   Kunnossapidon ammattitutkinto 
   (yhteinen eri teollisuusaloille) 
   Lukkosepän ammattitutkinto 
   Nuohoojan ammattitutkinto 
   Vartijan ammattitutkinto 
   Ympäristöhuollon ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto 
   Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Tekniikan erikoisammattitutkinto 
   Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 
   Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
  
  
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA 
  
MAATILATALOUS 
  
Ammattitutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 
   Karjatalouden ammattitutkinto 
   Kengityssepän ammattitutkinto 
   Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto 
   Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto 
   Mehiläistarhaajan ammattitutkinto 
   Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 
   Seminologin ammattitutkinto 
   Viljelijän ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto 
   Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto 
   Tallimestarin erikoisammattitutkinto 
   Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 
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PUUTARHATALOUS 
  
Ammattitutkinto Arboristin ammattitutkinto 
   Floristin ammattitutkinto 
   Puistopuutarhurin ammattitutkinto 
   Viinintuotannon ammattitutkinto 
   Viljelypuutarhurin ammattitutkinto 
    
Erikoisammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto 
   Puistomestarin erikoisammattitutkinto 
   Taimistomestarin erikoisammattitutkinto 
  
KALATALOUS 
  
Ammattitutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto 
   Kalanviljelijän ammattitutkinto 
   Kalastusoppaan ammattitutkinto 
  
METSÄTALOUS 
  
Ammattitutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto 
   Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 
   Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto 
   (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto) 
  
Erikoisammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto 
   Metsämestarin erikoisammattitutkinto  
  
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA 
  
Ammattitutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 
   Luonnontuotealan ammattitutkinto 
   Porotalouden ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 
   Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto 
   Riistamestarin erikoisammattitutkinto 
  
MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS 
  
Ammattitutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto 
   Golfkentänhoitajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto 
   Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 
   Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto 
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SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA 
  
SOSIAALIALA 
  
Ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 
   Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 
   Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto  Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto 
   
TERVEYSALA 
  
Ammattitutkinto Jalkojenhoidon ammattitutkinto 
   Sairaankuljettajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Kipsimestarin erikoisammattitutkinto 
   Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto 
   Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 
  
SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET  
  
Ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto 
  
KUNTOUTUS JA LIIKUNTA 
  
Ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto 
   Liikunnan ammattitutkinto 
   Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto 
   Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Valmentajan erikoisammattitutkinto 
  
TEKNISET TERVEYSPALVELUT 
  
Ammattitutkinto Optiikkahiojan ammattitutkinto 
   Välinehuoltajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto 
  
KAUNEUDENHOITOALA 
  
Ammattitutkinto Hiusalan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto 
   Kosmetologin erikoisammattitutkinto 
  
  



  N:o 1009  
    

   

  

2732

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 
  
MATKAILUALA 
  
Ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto 
   Matkailun ohjelmapalvelun ammattitutkinto 
   Matkaoppaan ammattitutkinto 
   Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto 
  
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA 
  
Ammattitutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto 
   Ravintolakokin ammattitutkinto 
   Suurtalouskokin ammattitutkinto 
   Tarjoilijan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto  Baarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Dieettikokin erikoisammattitutkinto 
   Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen 
   erikoisammattitutkinto 
   Ruokamestarin erikoisammattitutkinto 
  
KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT 
  
Ammattitutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 
  
PUHDISTUSPALVELUT 
  
Ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
   Tekstiilihuollon ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto 
   Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 
   Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 
  



Ulkoasiainministeriön asetus

N:o 1010

ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen
(286/2003) 11 ja 84—86 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 §, 85 ja 86 § asetuksessa 1043/2003,
seuraavasti:

11 §

Kehityspoliittinen ohjausryhmä

Kehityspoliittinen ohjausryhmä käsittelee
valmistavasti kehityspolitiikkaan ja kehitys-
yhteistyöhön liittyvät laajat ja periaatteelliset
asiakokonaisuudet.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ke-
hityspoliittisen osaston päällikkö ja varapu-
heenjohtajana kehityspoliittisen osaston apu-
laisosastopäällikkö. Muita jäseniä ovat Eu-
rooppa-osaston, itäosaston, Amerikan ja Aa-
sian osaston, Afrikan ja Lähi-idän osaston
sekä globaaliasioiden osaston päälliköt ja
varajäseniä näiden sijaiset. Kauppapoliittisen
ja poliittisen osaston sekä viestintä- ja kult-
tuuriosaston edustajilla on oikeus osallistua
ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmän
sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä
virkamies. Ohjausryhmä kokoontuu puheen-
johtajan kutsusta tai muulla ryhmän päättä-
mällä tavalla.

84 §

Kehitysyhteistyömäärärahojen jakaminen

Ministeri päättää kehitysyhteistyömäärära-
hojen tulosaluekohtaisesta jakamisesta.

85 §

Kehitysyhteistyömäärärahojen ja
-valtuuksien käyttö

Ministeri päättää kehityspoliittista osastoa

kuultuaan kehitysyhteistyömäärärahojen sekä
kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusval-
tuuksien käytöstä kehitysyhteistyön hankkei-
siin ja ohjelmiin sekä määrärahojen asetta-
misesta edustustojen käyttöön.
Kehityspoliittisen osaston päällikkö päättää

1 momentissa tarkoitetuista, enintään 200 000
euron määrärahoista ja valtuuksista, ellei kyse
ole monenvälisen järjestön vuosiavustuksesta,
kansainvälisten ja kehitysmaiden järjestöjen
kautta ohjattavasta tai kansainvälisille tutki-
muslaitoksille ja ohjelmille annettavasta te-
maattisesta tuesta, humanitaarisesta avusta,
tuesta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle
tai muusta yhteiskunnallisesti merkittävästä
asiasta.
Kehitysyhteistyömäärärahoja hallinnoivien

osastojen päälliköt päättävät vastuualueellaan
määrärahojen ja valtuuksien käytöstä aiheu-
tuvien menojen aikataulun muuttamisesta
sekä hankkeiden peruuttamisesta voimassa
olevan tulosaluekohtaisen jaon puitteissa.

86 §

Kehitysyhteistyön suunnittelu, täytäntöön-
pano ja valvonta

Kehitysyhteistyömäärärahoja hallinnoivien
osastojen virkamiehet ratkaisevat vahvistet-
tujen määrärahojen ja valtuuksien rajoissa
vastuualueellaan asiat, jotka koskevat 85 §:n
mukaisesti tehtyjen päätösten täytäntöönpa-
noa, kehitysyhteistyön suunnittelua ja valvon-
taa sekä niihin liittyviä sitoumuksia, sopi-
muksia ja toimeksiantoja, seuraavasti:
1) osastopäällikkö vieraille valtioille sekä

hallitusten välisille kansainvälisille järjestöil-
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le ja kansainvälisille kehitysrahoituslaitoksil-
le annettavaa tukea koskevat sitoumukset ja
sopimukset, silloin kun kyse on ministeriön
toimivaltaan kuuluvasta asiasta, jollei kan-
sainvälisestä sopimuksesta muuta johdu;
2) yksikönpäällikkö muut kuin 1 kohdassa
tarkoitetut asiat.
Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu asia
ei kuulu minkään yksikön vastuualueeseen,
sen ratkaisee osastopäällikkö.
Kiertävä suurlähettiläs ratkaisee tarkoituk-
seen osoitettujen varojen puitteissa asiat,
jotka koskevat kehitysyhteistyön paikallisiin

hankkeisiin liittyviä sopimuksia ja muita
oikeustoimia hänen toimialueellaan.
Osastopäällikkö ja yksikönpäällikkö voivat

valtuuttaa muun ulkoasiainhallinnon virka-
miehen allekirjoittamaan sitoumuksen tai so-
pimuksen, jonka osastopäällikkö tai yksikön-
päällikkö on hyväksynyt.

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

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos Elisa Kumpula
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