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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutus-
tuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastos-
ta annetun lain muuttamisesta 

 
 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ai-
kuiskoulutustuesta annettua lakia ja Koulu-
tusrahastosta annettu lakia. 

Aikuiskoulutustuessa sovitellun tuen ehtoja 
ehdotetaan muutettaviksi siten, että täyden 
suojaosan määrä kuukaudessa korotettaisiin 
250 euroon. Lisäksi aikuiskoulutustuen 
enimmäiskestoaika ehdotetaan pidennettä-
väksi 19 kuukauteen. 

Ammattitutkintostipendin määrä ehdote-
taan korotettavaksi 450 euroon niiden henki-

löiden osalta, joilla ei ole perusasteen jälkeis-
tä ammatillista tutkintoa. Perusmääräiseen 
ammattitutkintostipendiin ehdotetaan tehtä-
väksi indeksitarkistus. Lisäksi ammattitutkin-
tostipendin hakumenettelyä ehdotetaan yk-
sinkertaistettavaksi ja stipendin määrän tar-
kistusväliä pidennettäväksi kahdesta vuodes-
ta kolmeen vuoteen. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä elokuuta 2013. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyt i la  ja  sen arvioint i  

1.1 Laki aikuiskoulutustuesta 

Palkansaaja voi saada aikuiskoulutustukea 
päätoimiseen opiskeluun, joka on tutkintoon 
johtavaa tai ammatillista lisä- tai täydennys-
koulutusta. Opiskelun keston tulee olla yhtä-
jaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Sovi-
teltuun aikuiskoulutustukeen oikeuttavan 
opiskelun keston on oltava yhteensä vähin-
tään 43 päivää. Se voi jakautua useampaan 
jaksoon. Kuukauteen, jolta maksetaan sovi-
teltua aikuiskoulutustukea, katsotaan sisälty-
vän 21,5 tukipäivää todellisten opintovapaa-
päivien lukumäärästä riippumatta. Soviteltu 
aikuiskoulutustuki lasketaan siten, että ai-
kuiskoulutustuki ja 80 prosenttia saadun tu-
lon suojaosan ylittävästä osasta voivat kuu-
kaudessa yhteensä nousta määrään, joka ai-
kuiskoulutustukena olisi muutoin voitu mak-
saa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon 
niitä eläkkeitä ja sosiaalietuuksia, joita työt-
tömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 7 §:n 
mukaan ei vähennetä työttömyyspäivärahas-
ta. Suojaosan määrä on 127 euroa kuukau-
dessa. 

Aikuiskoulutustuen saannin ehtona on, että 
palkansaajalla on työhistoriaa 8 vuotta. Li-
säksi edellytetään, että henkilön päätoiminen 
palvelussuhde samaan työnantajaan on kes-
tänyt tukikauden alkuun mennessä yhdessä 
tai useammassa jaksossa vähintään vuoden ja 
että hän on palkattomalla opintovapaalla tai 
muulla koulutuksen perusteella myönnetyllä 
vapaalla.   

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä 
enintään 18 kuukauden ajalta, jos työssäolo-
aikaa on vähintään kahdeksan vuotta. Jos 
työssäoloaikaa on alle kahdeksan vuotta mut-

ta 31.7.2010 mennessä vähintään viisi vuotta, 
tukiaika määräytyy henkilön työhistorian pe-
rusteella ja on työhistorian pituudesta riippu-
en 2,5—3 kuukautta.  

Palkansaajan aikuiskoulutustuki vastaa 
määrältään ansiosidonnaista työttömyyspäi-
värahaa ilman korotusosia. Se muodostuu 
valtion rahoittamasta perusosasta ja työttö-
myysvakuutusrahaston rahoittamasta palkan 
perusteella määräytyvästä ansio-osasta. 
Vuonna 2013 perusosa on 32,46 euroa päi-
vässä eli 697,89 euroa kuukaudessa. Ansio-
osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perus-
osan erotuksesta 3 408,30 euroon saakka ja 
tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 
prosenttia. Aikuiskoulutustuki on enintään 90 
prosenttia tuen perusteena olevasta päiväpal-
kasta, kuitenkin vähintään perusosan suurui-
nen. 

Aikuiskoulutustukea uudistettiin 1.8.2010 
alkaen. Keskimääräisen tuen määrää nostet-
tiin noin 40 prosenttia ja tuen saannin ehtoja 
muutettiin muun muassa mahdollistamalla 
tuen saaminen työn ohessa tapahtuvaan osa-
aikaiseen opiskeluun sovitellulla aikuiskou-
lutustuella.  

Uudistus on nostanut voimakkaasti tuen 
hakijamääriä. Myös etuudensaajien lukumää-
rä on lisääntynyt. Kun vuonna 2009 aikuis-
koulutustukea sai 7319 henkilöä, oli vuonna 
2011 saajia 11 104 henkilöä. Aikuiskoulutus-
tuen hakijoiden sukupuoleen, opiskelualaan 
ja toimialaan uudistus ei ole merkittävästi 
vaikuttanut. Aikuiskoulutustuella opiskellaan 
eniten korkeakouluissa. Miehet ovat edun-
saajissa selvästi aliedustettuna. Edunsaajista 
oli miehiä 16,8 prosenttia ja naisia 83,2 pro-
senttia vuonna 2011. Uudistus on muun mu-
assa edunsaajamäärän kasvun osalta vastan-
nut tavoitteisiin, jotka AKKU-työryhmä aset-
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ti uudistukselle. Soviteltu tuki ei kuitenkaan 
tällä hetkellä riittävästi kannusta tuen hake-
miseen alhaisen suojaosuuden vuoksi. 
 
1.2 Laki Koulutusrahastosta 

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten 
hallinnoima rahasto, jonka tarkoituksena on 
edistää työssä tarvittavia valmiuksia myön-
tämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja 
kehittymiseen. Koulutusrahaston myöntämät 
aikuiskoulutusetuudet ovat aikuiskoulutustu-
ki ja ammattitutkintostipendi. 

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää 
kertakorvauksena henkilölle, joka on suorit-
tanut näyttötutkintona ammatillisen perustut-
kinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammatti-
tutkinnon. Stipendiä haetaan Koulutusrahas-
tosta hakijan tai hänen valtuuttamansa asia-
miehen allekirjoittamalla hakemuksella. Sti-
pendin myöntämisen edellytyksenä on viiden 
vuoden työhistoriavaatimus. Lisäksi edellyte-
tään, että hakija on tutkinnon suorittaessaan 
alle 64-vuotias. Stipendin suuruus on tällä 
hetkellä 366 euroa ja se on veroton. Vuonna 
2011 ammattitutkintostipendin sai 24 218 
henkilöä. Heistä naisia oli 57,4 prosenttia ja 
miehiä 42,6 prosenttia. Työttömyysvakuutus-
rahasto rahoittaa stipendimenoista 98 pro-
senttia. Valtio rahoittaa valtion palveluksessa 
olevien stipendit.  

Ammattitutkintostipendin saajien määrässä 
ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Kolme suosituinta tutkintoa ovat 
olleet kolmen viimeisen vuoden ajan sosiaa-
li- ja terveysalan perustutkinto, johtamisen 
erikoisammattitutkinto ja myynnin ammatti-
tutkinto. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

2.1 Laki aikuiskoulutustuesta 

Sovitellun tuen ehtoja ehdotetaan muutet-
taviksi siten, että täyden suojaosan määrä 
kuukaudessa korotetaan 250 euroon. Tavoit-
teena on tehdä sovitellusta aikuiskoulutus-
tuesta aikaisempaa toimivampi tukimuoto, 
joka vastaa paremmin työn ohessa suoritetta-
van aikuiskoulutuksen taloudellisen tukemi-
sen tarpeita. Sovitellun tuen kysynnän kasvu 

viime vuosina osoittaa, että työntekijöillä on 
lisääntyvä tarve sovittaa yhteen työntekoa ja 
opiskelua. 

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika eh-
dotetaan pidennettäväksi 19 kuukauteen. Ta-
voitteena on aikaisempaa paremmin tukea 
opiskelua, joka edistää työurien jatkuvuutta 
ja ammatillista liikkuvuutta työmarkkinoilla.  
 
2.2 Laki Koulutusrahastosta 

Ammattitutkintostipendin määrä ehdote-
taan korotettavaksi 450 euroon niiden henki-
löiden osalta, joilla ei ole perusasteen jälkeis-
tä ammatillista tutkintoa ja jotka näin ollen 
suorittavat ensimmäistä ammatillista tutkin-
toaan. Ammattitutkintostipendin hakumenet-
telyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ha-
kemuksen allekirjoittamista koskevasta vaa-
timuksesta luovuttaisiin. Lisäksi perusmää-
räisen ammattitutkintostipendin määrään eh-
dotetaan tehtäväksi indeksitarkistus ja sti-
pendin määrän tarkistusväliä ehdotetaan pi-
dennettäväksi kahdesta vuodesta kolmeen 
vuoteen. 

Muutosten tavoitteena on kehittää ammatti-
tutkintostipendiä siten, että se tukisi erityises-
ti aliedustettujen ja vähäisemmän pohjakou-
lutuksen omaavien henkilöiden koulutukseen 
hakeutumista sekä yksinkertaistaa stipendin 
hakumenettelyä.  
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Vuonna 2011 soviteltua tukea maksettiin 
98 622 päivältä. Suojaosan korotuksen 250 
euroon arvioidaan lisäävän valtion ja työttö-
myysvakuutusrahaston menoja yhteensä noin 
450 000 euroa vuodessa. 

Voimassa olevan lain mukaan aikuiskoulu-
tustuen enimmäiskesto on 18 kuukautta. 
Koulutusrahaston vuoden 2011 tilastojen 
mukaan enimmäiskestoajan tukea sai 286 
henkilöä. Keskimääräinen päiväraha kuukau-
dessa oli 1 304 euroa. Keston pidentäminen 
yhdellä kuukaudella lisäisi valtion ja työttö-
myysvakuutusrahaston menoja yhteensä noin 
370 000 euroa vuodessa. 

Vailla ammatillista tutkintoa olevien henki-
löiden osuus on 15,7 prosenttia työllisistä. 
Vuonna 2011 annettiin 24 218 myönteistä 
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päätöstä ammattitutkintostipendistä. Ammat-
titutkintostipendin määrän korottamisen 450 
euroon niiden osalta, joilla ei ole perusasteen 
jälkeistä ammatillista tutkintoa arvioidaan li-
säävän työttömyysvakuutusrahaston menoja 
noin 320 000 euroa vuodessa.  

Perusmääräisen ammattitutkintostipendin 
indeksitarkistuksen 390 euroon arvioidaan li-
säävän työttömyysvakuutusrahaston menoja 
noin 580 000 euroa vuodessa. Valtion osuus 
ammattitutkintostipendeistä on vähäinen.  

Kokonaiskustannuksesta (1 720 000 euroa) 
arvioidaan valtion rahoittavan noin 400 000 
euroa ja Koulutusrahasto rahoittaa loput. Esi-

tyksellä ei arvioida olevan merkittävää vai-
kutusta työttömyysvakuutusmaksuihin.  

Valtion palveluksessa oleville myönnetty-
jen ammattitutkintostipendien määrä on ollut 
vähäinen, joten ammattitutkintostipendin 
määrien korotuksella ei ole valtiontaloudelli-
sia vaikutuksia. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä. Valmistelun yhteydessä on 
kuultu Koulutusrahastoa ja keskeisiä työ-
markkinajärjestöjä.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki aikuiskoulutustuesta 

12 a §. Soviteltu aikuiskoulutustuki. Pykä-
län 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
täyden suojaosan määrän osalta. Täyden suo-
jaosan määrä ehdotetaan nostettavaksi 127 
eurosta 250 euroon kuukaudessa. Mikäli so-
vittelujaksona käytetään kuukauden sijasta 
neljää viikkoa, olisi täysi suojaosa 233 euroa. 
Muutoksen johdosta soviteltua aikuiskoulu-
tustukea saava henkilö voisi ansaita kuukau-
dessa 250 euroa ilman, että se vaikuttaisi vä-
hentävästi tuen määrään.  

14 §. Tukikauden kesto. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että aikuiskoulutustuen 
enimmäiskesto nostettaisiin 18 kuukaudesta 
19 kuukauteen. Enimmäiskesto on se tuki-
kuukausien määrä, joka henkilölle voidaan 
maksaa aikuiskoulutustukea työuran aikana 
yhdessä tai useammassa jaksossa.  

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan 
voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.  

Korotettua 250 euron kuukausittaista suo-
jaosaa sovellettaisiin lain voimaantulon jäl-
keen alkaviin sovittelujaksoihin. 

Aikuiskoulutustuen 19 kuukauden enim-
mäiskestoa sovellettaisiin tukijaksoihin, jotka 
alkavat tämän lain voimaantulon jälkeen. Ai-
kuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että työstä poissaolo koulutuksen johdos-
ta kestää yhdenjaksoisesti vähintään kaksi 
kuukautta. Alle kaksi kuukautta kestävien 
opintojaksojen ajalta voidaan maksaa sovitel-
tua aikuiskoulutustukea edellyttäen, että kou-
lutuksen kokonaiskesto on yhteensä vähin-
tään 43 päivää.  
 
1.2 Laki koulutusrahastosta 

2 luku Ammattitutkintostipendi 

6 §. Ammattitutkintostipendin suuruus. 
Lain 6 §:n 2 momentin mukaan ammattitut-
kintostipendin määrää tarkistetaan sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella kustannusta-

sossa tapahtunutta muutosta vastaavasti tar-
vittaessa, kuitenkin vähintään joka toinen 
vuosi. Ammattitutkintostipendin määrää on 
tarkistettu edellisen kerran 366 euroon sosi-
aali- ja terveysministeriön 1 päivänä elokuuta 
2011 voimaan tulleella asetuksella. Vuoden 
2011 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1508 
ja vuoden 2013 pisteluku on 1609. Tällöin 
indeksillä tarkistetun stipendin suuruudeksi 
tulisi 390,51 euroa. Pykälän 1 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että ammatti-
tutkintostipendin määrä on 390 euroa.  

Lisäksi 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että siihen lisättäisiin säännös en-
simmäistä ammatillista tutkintoa suorittavien 
stipendin määrästä. Ammattitutkintostipen-
din määrä ehdotetaan korotettavaksi 450 eu-
roon niiden henkilöiden osalta, joilla ei ole 
perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa.  

Nykyisen koulutusjärjestelmän mukaisiksi 
perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottai-
siin lukion oppimäärän suorittaminen (lukion 
päättötodistus), ylioppilastutkinnot, ammatil-
liset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja eri-
koisammattitutkinnot, ammattikorkeakoulus-
sa suoritetut tutkinnot sekä yliopistossa suo-
ritetut tutkinnot. Ammatillinen perustutkinto 
on voitu suorittaa ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai näyt-
tötutkintona. Perusasteen jälkeisiksi tutkin-
noiksi katsottaisiin myös koulutusjärjestel-
mästä poistuneet opistoasteen tutkinnot ja 
ammatillisen korkea-asteen tutkinnot. 

Nykyisin ammatillisessa peruskoulutukses-
sa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot 
ovat kaikki kolmivuotisia. Kattavaan kolmi-
vuotisuuteen siirryttiin vuosina 1999—2001 
aloitetusta koulutuksesta lähtien. Aikaisem-
mista oppilaitosmuotoisista ammatillisista 
peruskoulutuksista katsottaisiin perusasteen 
jälkeisiksi tutkinnoiksi vähintään kahden lu-
kuvuoden laajuiset koulutuskokonaisuudet. 

Oppisopimuslain (125/1923) tai sen ku-
monneen lain (422/1967) mukaisesti suoritet-
tu oppisopimuskoulutus katsottaisiin perusas-
teen jälkeiseksi tutkinnoksi silloin, kun op-
piajan pituus on ollut vähintään kaksi vuotta. 
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Oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 
(1605/1992) ja sen kumonneen ammatillises-
ta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 
mukaisesti oppisopimuskoulutuksena suori-
tettu ammatillinen perustutkinto katsottaisiin 
perusasteen jälkeiseksi tutkinnoksi.  

Ammatillisista pätevyystutkinnoista anne-
tun lain (lain 424/1967 ja sen kumonneen 
lain 32/1972) mukaiset ammattitutkinnot ja 
ylemmät ammattitutkinnot katsottaisiin pe-
rusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi. 

Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsot-
taisi perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi ja ne 
eivät siten estäisi määrältään korkeamman 
ammattitutkintostipendin saamista.  

Määrältään korkeampaa ammattitutkinto-
stipendiä hakevan henkilön tulisi esittää 
Koulutusrahastolle selvitys suorittamistaan 
tutkinnoista. Koulutusrahasto tekisi selvityk-
sen perusteella päätöksen siitä, puuttuuko 
hakijalta laissa tarkoitettu perusasteen tutkin-
non jälkeinen tutkinto ja onko hakijalla siten 
oikeus määrältään suurempaan, 450 euron 
suuruiseen ammattitutkintostipendiin. Mikäli 
Koulutusrahastolla olisi syytä epäillä hakijan 
antaman selvityksen luotettavuutta, tulisi 
Koulutusrahaston pyrkiä selvittämään, onko 
hakija suorittanut perusasteen jälkeisen am-
matillisen tutkinnon. Selvittäminen tehtäisiin 
yhteistyössä opetusviranomaisten kanssa se-
kä hyödyntämällä työeläkerekisterin sisältä-
miä tietoja. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan myös 
muutettavaksi. Nykyisen säännöksen mukaan 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
tarkistetaan ammattitutkintostipendin määrää 
kustannustasossa tapahtunutta muutosta vas-
taavasti tarvittaessa, kuitenkin vähintään joka 
toinen vuosi. Säännöstä ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että ammattitutkintostipendin 
määriä tarkistettaisiin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella vähintään joka kolmas 
vuosi kustannustasossa tapahtunutta muutos-
ta vastaavasti. Nykyinen kahden vuoden 
määräaika korotuksen tekemiselle on hitaan 

inflaation oloissa liian lyhyt. Esimerkiksi 
vuonna 2011 ammattitutkintostipendin mää-
rää nostettiin yhdellä eurolla 365 eurosta 366 
euroon. Muutos on hakijan kannalta merki-
tyksetön, mutta aiheuttaa tarpeetonta hallin-
nollista työtä. Säännös ei myöskään estäisi 
useammin tehtäviä korotuksia, jos inflaatio 
kiihtyisi nykyisestä. 

7 §. Ammattitutkintostipendin hakeminen ja 
maksaminen. Pykälän 1 momenttia ehdote-
taan muutettavaksi siten, että hakemuksen al-
lekirjoittamista koskevasta vaatimuksesta 
luovuttaisiin. Muutos mahdollistaisi stipen-
din hakemisen sähköisesti.  

11 §. Oikeus tietojen saamiseen ja luovut-
tamiseen. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että Koulutusrahastolla 
ja tämän lain mukaisella muutoksenhakueli-
mellä olisi oikeus salassapitosäännösten ja 
muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten 
estämättä saada maksutta käsiteltävänä ole-
van ammattitutkintostipendiä koskevan asian 
ratkaisemista tai muuta tämän lain mukaisen 
tehtävän täytäntöönpanoa varten välttämät-
tömät tutkintotiedot myös opetusviranomai-
silta. Tiedonsaantioikeus olisi tarpeen, jotta 
Koulutusrahasto voisi selvittää puuttuuko 
hakijalta perusasteen tutkinnon jälkeinen tut-
kinto ja olisiko hakijalla siten oikeus määräl-
tään suurempaan, 450 euron suuruiseen am-
mattitutkintostipendiin. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan 
voimaan 1 päivänä elokuuta 2013. Ammatti-
tutkintostipendi maksettaisiin 390 tai 450 eu-
ron suuruisena tämän lain voimaan tulon jäl-
keen suoritetun tutkinnon perusteella. 
 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä elokuuta 2013. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 12 a §:n 2 momentti ja 14 §, sel-

laisina kuin ne ovat laissa 127/2010, seuraavasti: 
 
 

12 a § 

Soviteltu aikuiskoulutustuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täyden suojaosan määrä on 250 euroa 

kuukaudessa. Kuukauden sijasta sovittelujak-
sona voidaan käyttää myös neljää peräkkäistä 
kalenteriviikkoa, jolloin suojaosa on vastaava 
osuus täyden suojaosan määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

14 § 

Tukikauden kesto 

Aikuiskoulutustukea maksetaan enintään 
19 kuukauden ajalta. Tähän tukiaikaan on oi-
keus kerran työuran aikana yhdessä tai useas-
sa osassa. 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä        
kuuta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneisiin 
sovittelujaksoihin sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleen 12 a §:n 
mukaista kuukausittaisen suojaosan määrää. 

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneen 
tukikauden kestoon sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa ollutta 14 §:ää. 
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2. 

Laki 

Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 11 §:n 

1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi laissa 368/2009 ja 7 §:n 1 momentti laissa 
510/2005, seuraavasti: 
 

6 § 

Ammattitutkintostipendin suuruus 

Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 
euroa. Jos hakijalla ei ole perusasteen jälkeis-
tä ammatillista tutkintoa, ammattitutkintosti-
pendin suuruus on 450 euroa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
tarkistetaan 1 momentissa säädettyjä määriä 
vähintään joka kolmas vuosi kustannustasos-
sa tapahtunutta muutosta vastaavasti. 
 

7 § 

Ammattitutkintostipendin hakeminen ja mak-
saminen 

Ammattitutkintostipendiä on haettava vuo-
den kuluessa tutkinnon suorittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen 

Rahastolla ja tämän lain mukaisella muu-
toksenhakuelimellä on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tietojen saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada maksutta kä-
siteltävänä olevan ammattitutkintostipendiä 
koskevan asian ratkaisemista tai muuten tä-
män lain mukaisen tehtävän täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät:  

1) palvelussuhdetiedot eläketurvakeskuk-
selta ja eläkelaitokselta;  

2) koulutustiedot oppilaitokselta; sekä  
3) tutkintotiedot tutkintotoimikunnalta ja 

opetusviranomaisilta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
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Jos tutkinto, jonka perusteella ammattitut-
kintostipendi voidaan myöntää, on suoritettu 
ennen tämän lain voimaantuloa, ammattitut-

kintostipendin suuruuteen sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa ollutta 6 §:ää. 

 
 

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2013 

 
 
 
 
 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

1. 

Laki 

aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 12 a §:n 2 momentti ja 14 §, sel-

laisina kuin ne ovat laissa 127/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 a § 

Soviteltu aikuiskoulutustuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täyden suojaosan määrä on 127 euroa kuu-

kaudessa. Kuukauden sijasta sovittelujaksona 
voidaan käyttää myös neljää peräkkäistä ka-
lenteriviikkoa, jolloin suojaosa on vastaava 
osuus täyden suojaosan määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 a § 

Soviteltu aikuiskoulutustuki 

— — — — — — — — — — — — — —  
Täyden suojaosan määrä on 250 euroa 

kuukaudessa. Kuukauden sijasta sovittelujak-
sona voidaan käyttää myös neljää peräkkäistä 
kalenteriviikkoa, jolloin suojaosa on vastaava 
osuus täyden suojaosan määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 § 

Tukikauden kesto 

Aikuiskoulutustukea maksetaan enintään 
18 kuukauden ajalta. Tähän tukiaikaan on oi-
keus kerran työuran aikana yhdessä tai useas-
sa osassa. 
 

14 § 

Tukikauden kesto 

Aikuiskoulutustukea maksetaan enintään 
19 kuukauden ajalta. Tähän tukiaikaan on oi-
keus kerran työuran aikana yhdessä tai useas-
sa osassa. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä  
kuuta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneisiin 
sovittelujaksoihin sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleen 12 a §:n 
mukaista kuukausittaisen suojaosan määrää. 

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneen 
tukikauden kestoon sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa ollutta 14 §:ää. 
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2. 

Laki 

Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 11 §:n 

1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi laissa 368/2009 ja 7 §:n 1 momentti laissa 
510/2005, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 

Ammattitutkintostipendin suuruus 

Ammattitutkintostipendin suuruus on 365 
euroa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
tarkistetaan 1 momentissa sanottua määrää 
kustannustasossa tapahtunutta muutosta vas-
taavasti tarvittaessa, kuitenkin vähintään joka 
toinen vuosi. Ennen asetuksen antamista mi-
nisteriön tulee kuulla rahastoa. 

6 § 

Ammattitutkintostipendin suuruus 

Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 
euroa. Jos hakijalla ei ole perusasteen jäl-
keistä ammatillista tutkintoa, ammattitutkin-
tostipendin suuruus on 450 euroa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
tarkistetaan 1 momentissa säädettyjä määriä 
vähintään joka kolmas vuosi kustannustasos-
sa tapahtunutta muutosta vastaavasti. 
 

 
7 § 

Ammattitutkintostipendin hakeminen ja mak-
saminen 

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

7 § 

Ammattitutkintostipendin hakeminen ja mak-
saminen 

Ammattitutkintostipendiä on haettava vuo-
den kuluessa tutkinnon suorittamisesta. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen 

Rahastolla ja tämän lain mukaisella muu-
toksenhakuelimellä on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tietojen saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada maksutta kä-
siteltävänä olevan ammattitutkintostipendiä 

11 § 

Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen 

Rahastolla ja tämän lain mukaisella muu-
toksenhakuelimellä on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tietojen saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada maksutta kä-
siteltävänä olevan ammattitutkintostipendiä 
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koskevan asian ratkaisemista tai muuten tä-
män lain mukaisen tehtävän täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät: 

1) palvelussuhdetiedot eläketurvakeskuk-
selta ja eläkelaitokselta; 

2) koulutustiedot oppilaitokselta; sekä 
3) tutkintotiedot tutkintotoimikunnalta. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

koskevan asian ratkaisemista tai muuten tä-
män lain mukaisen tehtävän täytäntöönpanoa 
varten välttämättömät:  

1) palvelussuhdetiedot eläketurvakeskuk-
selta ja eläkelaitokselta;  

2) koulutustiedot oppilaitokselta; sekä  
3) tutkintotiedot tutkintotoimikunnalta ja 

opetusviranomaisilta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

Jos tutkinto, jonka perusteella ammattitut-
kintostipendi voidaan myöntää, on suoritettu 
ennen tämän lain voimaantuloa, ammattitut-
kintostipendin suuruuteen sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa ollutta 
6 §:ää. 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


