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Lak i

N:o 510

Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Koulutusrahastosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1306/2002) 5 §:n
2 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 §

Ammattitutkintostipendin myöntämisen edel-
lytykset

— — — — — — — — — — — — —
Ammattitutkintostipendin myöntämisen
edellytyksenä on, että henkilö ei ole täyttänyt
64 vuotta ja että hän on ollut työ- tai
virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan
viisi vuotta ennen tutkinnon suorittamista.

6 §

Ammattitutkintostipendin suuruus

Ammattitutkintostipendin suuruus on 330
euroa.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Ammattitutkintostipendin hakeminen ja
maksaminen

Ammattitutkintostipendiä on haettava vuo-
den kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Ha-
kemuksen on oltava hakijan tai hänen val-
tuuttamansa asiamiehen allekirjoittama.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2005.
Lain 5 §:n 2 momenttia sovelletaan, jos

tutkinto on suoritettu lain voimaantulon jäl-
keen.
Lain 6 §:n 1 momentin mukainen ammat-

titutkintostipendi myönnetään lain voimaan-
tulon jälkeen suoritetun tutkinnon perusteella.
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Lain 7 §:n 1 momenttia sovelletaan am-
mattitutkintostipendiin, jota on haettu 1 päi-
vänä helmikuuta 2005 tai sen jälkeen suori-
tetun tutkinnon perusteella.
Tällä lailla kumotaan Koulutusrahastosta
annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun ammattitut-

kintostipendin määrän tarkistamisesta 22 päi-
vänä joulukuuta 2004 annettu sosiaali- ja
terveysministeriön asetus (1272/2004).
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 511

eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on ennaltaehkäis-
tä vuokrataloyhteisöjen taloudellisia vaikeuk-
sia pidentämällä valtion asuntolainan laina-
aikaa ja alentamalla korkoa.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä maalis-
kuuta 1982 ja sen jälkeen asuntotuotantolain
(247/1966) nojalla vuokratalon tai vuokra-
asunnon rakentamista, peruskorjausta ja
hankkimista varten myönnettyihin kiinteäeh-
toisiin asuntolainoihin, joita ei ole muutettu
ehdoiltaan vuosimaksulainoiksi vuokratalo-
lainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun
lain (1186/1990) nojalla.
Kiinteäehtoisella asuntolainalla tarkoite-
taan lainaa, jonka lyhennyssuunnitelma pe-
rustuu kiinteään laina-aikaan ja korkoon.

3 §

Laina-ajan pidentäminen

Laina-aikaa pidennetään lainansaajan il-
moituksesta siten, että lyhennysten suuruus
määräytyy 21. lainavuoden alusta lukien
seuraavan taulukon mukaisesti:

Lainavuosi Lyhennysprosentti
(alkuperäisestä pääomasta)

21 4,5
22 4,5
23 5,0
24 5,0
25 5,0
26 5,0
27 5,5
28 5,5
29 6,5
30 6,5
31 7,0
32 7,0
33 7,5
34 7,5

Jos laina-aikaa pidennettäessä lainasta on
jo kulumassa 21.—27. lainavuosi, laina-aikaa
pidennetään vastaavasti puolittamalla jäljellä
olevan laina-ajan voimassa olevat lyhennys-
prosentit ilmoituksen hyväksymistä seuraa-
vasta eräpäivästä lukien.

4 §

Koron alentaminen

Lainan korkoa alennetaan laina-ajan piden-
tämisen hyväksymisen yhteydessä, jos vuok-
ratalon kokonaispääomamenot ovat lainan
suuresta alkuperäisestä pääomasta johtuen
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huomattavan korkeat. Kokonaispääomameno-
jen tasoa arvioidaan lainoitetun kohteen han-
kinta-arvon perusteella ottaen huomioon ra-
kennus- ja tonttikustannusten sekä vuokra-
asuntomarkkinatilanteen alueelliset erot.
Koron alentamisen edellytyksistä, suuruu-
desta ja soveltamisesta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Ilmoitusten käsittely

Valtiokonttori päättää lainansaajan ilmoi-
tuksen perusteella laina-ajan pidentämisestä
ja koron alentamisesta.

6 §

Muutoksenhaku

Ilmoituksen tekijä, joka on tyytymätön
Valtiokonttorin tekemään päätökseen tässä
laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä
tarkoitetussa asiassa, saa hakea päätökseen
oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tie-

doksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä
Valtiokonttorille. Päätökseen, johon saa ha-
kea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusoh-
je. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

7 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2005.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Hannes Manninen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 512

koron alentamisesta vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisen muuttamisen
yhteydessä

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
säädetään eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta 23
päivänä kesäkuuta 2005 annetun lain (511/2005) 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Alennettaessa valtion asuntolainan korkoa
laina-ajan pidentämisen hyväksymisen yhtey-
dessä eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen
ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun
lain (511/2005) 4 §:n 1 momentin mukaisesti
noudatetaan mitä tässä asetuksessa säädetään
koron alentamisen edellytyksistä, suuruudesta
ja soveltamisesta.

2 §

Koron alentamisen edellytykset

Lainan korkoa alennetaan laina-ajan piden-
tämisen hyväksymisen yhteydessä, jos lainaa
myönnettäessä vahvistettu lainoitetun koh-
teen hankinta-arvo ylittää:
1) 1 450 euroa asuinneliömetriltä Espoos-
sa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla;
2) 1 150 euroa asuinneliömetriltä seuraa-
villa alueilla:
a) pääkaupunkiseudun lähialue, johon kuu-
luvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirk-
konummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Por-
voo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti;
b) Tampereen seutu, johon kuuluvat Kan-
gasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere,
Vesilahti ja Ylöjärvi;

c) Turun seutu, johon kuuluvat Askainen,
Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku,
Naantali, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko,
Sauvo, Turku, Vahto ja Velkua;
d) Jyväskylän seutu, johon kuuluvat Han-

kasalmi, Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Korpi-
lahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka
ja Uurainen;
e) Kuopion seutu, johon kuuluvat Karttula,

Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi ja Vehmersal-
mi;
f) Oulun seutu, johon kuuluvat Hailuoto,

Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Ou-
lu ja Oulunsalo; tai
3) 900 euroa asuinneliömetriltä muualla

maassa.

3 §

Koron suuruus ja soveltaminen

Perittävä vuotuinen korko on koron alen-
tamisen jälkeen toistaiseksi 3,25 prosenttia
lainan jäljellä olevasta määrästä.
Korkoa tarkistetaan kunkin vuoden huhti-

kuun 1 päivästä käyttäen laskentaperusteena
valtion euromääräisten kymmenen vuoden
obligaatiolainojen kolmen vuoden keskiarvo-
korkoa vastaavaa korkokantaa. Jos kyseinen
viitekorko nousee tai laskee enemmän kuin
0,5 prosenttiyksikköä, 1 momentissa tarkoi-
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tettu korko nousee tai laskee vastaavasti.
Selvitettäessä, onko korkoa nostettava tai
laskettava, kulloinkin voimassa olevaa viite-
korkoa verrataan viitekorkoon, joka oli voi-
massa tämän asetuksen tullessa voimaan,
taikka jos korkoa on myöhemmin muutettu,
viitekorkoa verrataan siihen viitekorkoon,
joka oli voimassa, kun korkoa viimeksi
muutettiin.
Valtiokonttori vahvistaa viitekoron pro-
senttiyksikön sadasosan tarkkuudella vuosit-
tain heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuu-
kauden ajanjaksolta seuraavana kalenterivuo-
tena alkavaksi korontarkistuskaudeksi.

Korkoa alennetaan ilmoituksen hyväksy-
mistä seuraavasta eräpäivästä lukien, myös
silloin kun ilmoitus lainaehtojen muuttami-
seksi on tehty ennen 21. lainavuotta.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2005.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Ministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Anu Kääriäinen
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N:o 513 
 

Opetusministeriön asetus 
ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 
————— 

 
Opetusministeriön päätöksen mukaisesti  
muutetaan ammatillisista perustutkinnoista 1 päivänä maaliskuuta 2001 annetun opetusmi-

nisteriön asetuksen (216/2001) liite sellaisena kun se on osaksi asetuksessa 1221/2003 seuraa-
vasti: 

Liite 
AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 

 
  Tutkinto       
      Koulutusohjelma   Tutkintonimike   
        
              
  HUMANISTINEN JA KASVATUSALA       
          
  Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja   
    1609 Viittomakielisen ohjauksen koulutusohjelma       
          
  Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 10102 Lastenohjaaja   
    1610 Lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma       
          
  Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 10103 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 
    1612 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma       
              
              
KULTTUURIALA       
              
  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 10091 Artesaani   
    1601 Esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma     
    1602 Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen    
      koulutusohjelma       
    1603 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma   
              
  Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 10092 Media-assistentti   
    1604 Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma       
              
  Kuvallisen ilmaisun perustutkinto       
    1605 Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma 10117 Kuva-artesaani   
              
  Tanssialan perustutkinto 10093 Tanssija   
    1606 Tanssijan koulutusohjelma       
              
  Musiikkialan perustutkinto       
    1607 Muusikon koulutusohjelma 10118 Muusikko   
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    1608 Soitinhuollon ja musiikin teknologian  10098 Musiikkiteknologi   
      koulutusohjelma       
        10099 Pianonvirittäjä   
              
              
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA   
              
  Liiketalouden perustutkinto 10059 Merkonomi   
    1562 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma     
    1563 Informaatio- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma     
    1564 Taloushallinnon koulutusohjelma       
    1565 Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma     
              
              
LUONNONTIETEIDEN ALA       
              
  Tietojenkäsittelyn perustutkinto 10060 Datanomi   
    1566 Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin      
      koulutusohjelma       
    1567 Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma     
              
  
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA       
                
    Jalkinealan perustutkinto 10009 Suutari   
      1516 Kenkä- ja nahka-alan koulutusohjelma       
                
    Tekstiilialan perustutkinto 10010 Tekstiilinvalmistaja   
      1517 Tekstiilitekniikan koulutusohjelma       
                
    Vaatetusalan perustutkinto        
      1518 Asustealan koulutusohjelma 10011 Modisti   
      1519 Pukuompelun koulutusohjelma 10012 Pukuompelija   
      1520 Turkisalan koulutusohjelma 10013 Turkkuri   
      1521 Vaatturityön koulutusohjelma 10014 Vaatturi   
                
    Painoviestinnän perustutkinto 10087 Painotuotantoassistentti   
      1593 Ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma       
      1594 Painotekniikan koulutusohjelma       
                
    Kone- ja metallialan perustutkinto       
      1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutus-

ohjelma 
10015 Automaatioasentaja   

          10016 Kunnossapitoasentaja   
      1523 Valimotekniikan koulutusohjelma 10017 Valaja   
          10018 Valumallinvalmistaja   
      1524 Valmistustekniikan koulutusohjelma 10019 Hienomekaanikko   
          10020 Koneenasentaja   
          10021 Koneistaja   
          10022 Levyseppähitsaaja   
          10023 Työvälinevalmistaja   



  N:o 513  
    

   

  

3195

    Talotekniikan perustutkinto       
      1501 Kiinteistönhoidon koulutusohjelma 10001 Kiinteistönhoitaja   
      1502 LVI-asennuksen koulutusohjelma 10002 LVI-asentaja   
      1503 Teknisen eristyksen koulutusohjelma 10003 Tekninen eristäjä    
 
    Autoalan perustutkinto       
      1525 Autokorinkorjauksen koulutusohjelma 10024 Autokorinkorjaaja   
      1526 Automaalauksen koulutusohjelma 10025 Automaalari   
      1527 Automyynnin koulutusohjelma 10026 Automyyjä   
      1528 Autotekniikan koulutusohjelma 10027 Ajoneuvoasentaja   
      1529 Varaosamyynnin koulutusohjelma 10028 Varaosamyyjä   
                
    Lentokoneasennuksen perustutkinto 10029 Lentokoneasentaja   
      1530 Lentokoneasennuksen koulutusohjelma       
                
    Lennonjohdon perustutkinto 10109 Lennonjohtaja   
      1613 Lennonjohdon koulutusohjelma       
                
    Logistiikan perustutkinto       
      1531 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma 10030 Autonkuljettaja   
          10119 Linja-autonkuljettaja   
          10120 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
      1617 Lentoasemapalvelujen koulutusohjelma 10121 Lentoasemahuoltaja   
                
      1532 Varastopalvelujen koulutusohjelma 10031 Varastonhoitaja   
                
    Sähköalan perustutkinto       
      1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon  10015 Automaatioasentaja   
        koulutusohjelma       
      1533 Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan  10110 Elektroniikka-asentaja   
        koulutusohjelma       
      1534 Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma 10111 Sähköasentaja   
                
    Rakennusalan perustutkinto       
      1504 Maarakennuksen koulutusohjelma 10004 Maarakentaja   
      1505 Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma 10005 Maarakennuskoneenkuljettaja   
      1506 Talonrakennuksen koulutusohjelma 10006 Talonrakentaja   
                
    Maanmittausalan perustutkinto 10007 Kartoittaja   
      1507 Maanmittaustekniikan koulutusohjelma       
                
    Puualan perustutkinto       
      1535 Levyteollisuuden koulutusohjelma 10033 Levyprosessinhoitaja   
      1536 Puusepän koulutusohjelma 10034 Puuseppä   
      1537 Sahateollisuuden koulutusohjelma 10035 Sahaprosessinhoitaja   
                
    Veneenrakennuksen perustutkinto 10036 Veneenrakentaja   
      1538 Veneenrakennuksen koulutusohjelma       
                
    Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto       
      1539 Verhoilun koulutusohjelma 10037 Verhoilija   
      1618 Sisustuksen koulutusohjelma 10122 Sisustaja   
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    Pintakäsittelyalan perustutkinto       
      1540 Maalausalan koulutusohjelma 10038 Lattianpäällystäjä   
          10039 Maalari   
      1541 Puuteollisuuden pintakäsittelyjen koulutusohjelma 10040 Pintakäsittelijä   
      1542 Teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma 10041 Korroosionestomaalari   
          10040 Pintakäsittelijä   
                
    Kemiantekniikan perustutkinto 10042 Prosessinhoitaja   
      1543 Kemiantekniikan koulutusohjelma       
      1544 Biotekniikan koulutusohjelma       
                
    Laboratorioalan perustutkinto 10043 Laborantti   
      1545 Laboratorioalan koulutusohjelma       
                
    Paperiteollisuuden perustutkinto       
      1546 Massan valmistuksen koulutusohjelma 10044 Paperiprosessinhoitaja   
      1547 Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjel-

ma  
10044 Paperiprosessinhoitaja   

      1548 Paperin jalostuksen koulutusohjelma 10045 Paperinjalostaja   
                
    Elintarvikealan perustutkinto       
      1549 Elintarviketeknologian koulutusohjelma 10046 Elintarvikkeiden valmistaja   
      1550 Leipomoalan koulutusohjelma 10047 Leipuri-kondiittori    
      1551 Liha-alan koulutusohjelma 10048 Lihatuotteiden valmistaja   
      1552 Meijerialan koulutusohjelma 10049 Meijeristi   
                
    Merenkulkualan perustutkinto       
      1553 Kansi- ja konekorjauksen koulutusohjelma 10050 Korjaaja   
      1554 Sähkökäytön koulutusohjelma 10051 Laivasähköasentaja   
      1555 Konepäällystön koulutusohjelma 10052 Vahtikonemestari   
      1556 Kansipäällystön koulutusohjelma 10053 Vahtiperämies   
                
    Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto       
      1557 Kelloalan koulutusohjelma 10054 Kelloseppä   
      1558 Mikromekaniikan koulutusohjelma 10055 Mikromekaanikko   
                
    Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto       
      1559 Kumitekniikan koulutusohjelma 10056 Kumituotevalmistaja   
      1560 Muovitekniikan koulutusohjelma 10057 Muovituotevalmistaja   
                
    Suunnitteluassistentin perustutkinto 10058 Suunnitteluassistentti   
      1561 Teknisen suunnittelun koulutusohjelma       
                
    Turvallisuusalan perustutkinto 10088 Turvallisuusvalvoja   
      1595 Turvallisuusalan koulutusohjelma       
                
  LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA       
                
    Maatalousalan perustutkinto       
      1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä   
      1581 Hevostalouden koulutusohjelma 10075 Hevostenhoitaja   
          10076 Ratsastuksenohjaaja   
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      1582 Turkistalouden koulutusohjelma 10077 Turkistarhaaja   
                
    Puutarhatalouden perustutkinto 10078 Puutarhuri   
      1583 Puutarhatuotannon koulutusohjelma       
      1584 Viheralan koulutusohjelma       
      1585 Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma       
                
    Kalatalouden perustutkinto       
      1586 Kalatalouden koulutusohjelma 10105 Kalanjalostaja   
          10106 Kalanviljelijä   
          10107 Kalastaja   
          10108 Kalastuksenohjaaja   
                
    Metsäalan perustutkinto       
      1587 Metsätalouden koulutusohjelma 10080 Metsuri   
      1588 Metsäkonealan koulutusohjelma 10081 Metsäkoneenkuljettaja   
      1589 Metsien monikäytön koulutusohjelma 10082 Metsäluonnonhoitaja   
                
    Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto       
      1590 Ympäristöalan koulutusohjelma 10083 Ympäristönhoitaja   
      1591 Luontoalan koulutusohjelma 10084 Luontoyrittäjä   
      1592 Poro- ja luontaistalouden koulutusohjelma 10085 Porotalousyrittäjä   
          10086 Luontaistalousyrittäjä   
                
                
  SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA       
                
    Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 10008 Lähihoitaja   
      1508 Ensihoidon koulutusohjelma       
      1598 Kuntoutuksen koulutusohjelma       
      1509 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma     
      1510 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma       
      1511 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma     
      1512 Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma       
      1513 Vammaistyön koulutusohjelma       
      1514 Vanhustyön koulutusohjelma       
      1515 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma     
                
    Hammastekniikan perustutkinto 10089 Hammaslaborantti   
      1599 Hammastekniikan koulutusohjelma       
                
    Lääkealan perustutkinto 10090 Farmanomi   
      1600 Lääkealan koulutusohjelma       
      1615 Apteekkialan koulutusohjelma 10115 Lääketeknikko   
                
    Hiusalan perustutkinto 10072 Parturi-kampaaja   
      1578 Parturi-kampaajan koulutusohjelma       
                
    Kauneudenhoitoalan perustutkinto 10073 Kosmetologi   
      1579 Kosmetologin koulutusohjelma       
    Liikunnanohjauksen perustutkinto 10112 Liikuntaneuvoja   
      1611 Liikunnanohjauksen koulutusohjelma       
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  MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA       
                
    Matkailualan perustutkinto       
      1568 Matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelma 10061 Matkailupalvelujen tuottaja   
      1569 Matkailun myynti- ja neuvontapalvelujen koulu-

tusohjelma 
10062 Matkailuvirkailija   

                
    Catering-alan perustutkinto       
      1570 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma 10063 Palveluvastaava   
      1571 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma 10064 Suurtalouskokki   
                
    Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto       
      1572 Hotellipalvelun koulutusohjelma 10065 Hotellivirkailija   
      1573 Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma 10066 Ravintolakokki   
      1574 Ravintolapalvelun koulutusohjelma 10067 Tarjoilija   
                
    Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto       
      1596 Kotitalouspalvelujen koulutusohjelma 10068 Kotitalousyrittäjä   
      1597 Kuluttajapalvelujen koulutusohjelma  10069 Tuoteneuvoja   
                
    Puhdistuspalvelujen perustutkinto       
      1576 Siivousalan koulutusohjelma 10070 Toimitilahuoltaja   
      1577 Tekstiilihuollon koulutusohjelma 10071 Tekstiilihuoltaja   
  
  

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2005.  
Opetushallituksen ammatillisesta koulutuk-

sesta annetun lain (630/1998) 13 §:n nojalla 
päättämien opetussuunnitelmien perusteiden 
mukaisiin logistiikan perustutkinnon lento-
asemapalvelujen koulutusohjelman, kuvalli-
sen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen il-

maisun koulutusohjelman, musiikkialan pe-
rustutkinnon muusikon koulutusohjelman se-
kä verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon 
sisustusalan koulutusohjelman opintokoko-
naisuuksiin ennen tämän asetuksen voimaan 
tuloa otetut opiskelijat voivat tutkinnon suo-
ritettuaan käyttää tämän asetuksen mukaista 
tutkintonimikettä. 

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2005 

 
Opetusministeri Tuula Haatainen 

 
 
 
 

Opetusneuvos Mika Tammilehto 



Valtioneuvoston päätös

N:o 514

kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3—7
ja 9—11 sekä 45 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia
koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 6 päivänä kesäkuuta
2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:ssä, päättänyt:

Kuntajaon muutos

Kortesjärven kunnasta siirretään Kauhavan
kaupunkiin kokonaan Ylikylän kylästä kiin-
teistöt Norrbacka 1:1, Luoma 1:46, Ensi-
luoma 1:53, Perälä 2:55, Puskala 2:93,
Kaisunkytö 2:118, Peräluoma 2:119, Holmi-
luoma 4:27, Luomanmaa 10:44, Luoma
10:56, Muistola 10:63 ja Seponmäki 25:1
sekä kiinteistöistä Kujala 1:36 Luoman palsta,
Luhta 1:93 Luoman palsta, Välitalo 1:99
Luoman palsta, Kunna 1:105 Luoman palsta,
Halmesmäki 2:33 Luoman palsta, Kivimäki
2:106 Luoman palsta, Kauppi 2:115 Luoman
palsta, Lahti 2:121 Luoman palsta, Pihlaja-
ranta 2:123 Luoman palsta, Pekanmäki 10:55
Peräluoman palsta, Riihivainio 10:61 Luoman
palsta, Mäkirinne 24:0 Sirosenmaan palsta,
Peräluoman palsta ja Ensiluoman palstat,
Pohjola 25:4 Sirosenmaan palstat sekä Mä-
kelä 26:0 Sirosenmaan palsta ja Ensiluoman
palsta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutoksia kuntien
kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.
Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin

vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-

oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.
Valituskirjelmän on oltava korkeimman

hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-

jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Anu Hernesmaa
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Valtioneuvoston päätös

N:o 515

kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3—7
ja 9—11 sekä 45 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia
koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 6 päivänä kesäkuuta
2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:ssä, päättänyt:

Kuntajaon muutos

Kortesjärven kunnasta siirretään Kauhavan
kaupunkiin kokonaan Rantalan kylästä kiin-
teistöt Luoma 9:8, Paratiisi 9:21, Luoman-
ranta 9:31, Luomanvainio 9:32, Lepistö 9:51,
Luomankytö 9:55, Pelkosenmäki 9:56 ja
Leppälä 9:96 sekä
Ylikylän kylästä kiinteistöt Lepistö 3:2,
Lassinkytö 3:29, Luoma 4:18, Luoma 4:24,
Linjamaa 4:26 ja Lenninmaa 4:64 sekä
kiinteistöistä Sivula 3:10 Luoman palsta,
Järvenpää 3:11 Luoman palsta, Kari 3:25
Luoman palsta, Karri 3:41 Luoman palsta,
Peltotupa 4:14 Luoman palsta, Pellinen 4:38
Luoman palsta, Ylinen 4:45 Luoman palsta ja
Mäki 4:66 Luoman palstat.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutoksia kuntien
kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.
Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin

vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-

oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.
Valituskirjelmän on oltava korkeimman

hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-

jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Anu Hernesmaa
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Valtioneuvoston päätös

N:o 516

kuntajaon muuttamisesta Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin välillä

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3—7
ja 9—11 sekä 45 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia
koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 6 päivänä kesäkuuta
2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:ssä, päättänyt:

Kuntajaon muutos

Toholammin kunnasta siirretään Kannuk-
sen kaupunkiin kokonaan Toholammin ky-
lästä kiinteistöt Mäntymetsä 12:23, Mänty-
kangas 12:25, Mäntysaari 12:71, Mäntysaa-
ren Torppa 13:19 ja Metsäsalo 14:17 sekä
kiinteistöistä Uusikangas 12:60 Mäntysaaren
palsta, Ylimäki 12:66 Alasarka I, Koivuranta
12:76 palsta II, Paloniemi 12:86 Hietahar-
junnevan palsta, Ojala 12:89 osa, Jaakkola
14:25 Mäntysaaren palsta, Laakso 14:37
Mäntysaaren palsta.
Yliviirteen kylästä kokonaan kiinteistöt
Keskitalo 7:1, Raitala 8:1, Mäntyrinne 11:1,
Mäntyrinne 11:2, Kortetmaa 21:1, Ylitalo
21:2, Leppälä 21:3, Perälä 25:1, Kalliosaari
26:1, Leppärinne 27:1, Ylihauta 30:1, Päivä-
rinne 31:1, Hirvikangas 32:1, Kalliorinne
33:1, Mäntylä 34:1, Koivula 35:1, Luolasaari
36:1, Huhmari 37:1, Veikkola 38:1, Raimola
39:1, Mäntylä 40:1, Metsä-Korkeakangas
41:1, Ylihauta 55:1 ja Ukkosenkangas 63:1.
Ruotsalan kylästä kokonaan kiinteistöt
Alatalo 15:1, Nurkkala 15:2, Harjuniemi 15:3
ja Takala 15:4.
Kyläjaotuksen ulkopuolelta kiinteistöstä
Yleinen tie 849:895:2:4 osa.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutoksia kuntien
kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.
Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin

vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-

oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.
Valituskirjelmän on oltava korkeimman

hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-

jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Ylitarkastaja Anu Hernesmaa

3201
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