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Opetusministeriölle

Opetusministeriö asetti 22.8.2006 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella opetusministeriön suoritteiden ja opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien valtioneuvoston yleisistunnon päätösten maksullisuutta koskevien säännösten tarkistamista ottaen erityisesti huomioon lainsäädännön ja kustannustason muutokset.
Työryhmän puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui hallitusneuvos Heikki Rostin ja
jäseniksi ylitarkastaja Kaija Kajanuksen, hallitusneuvos Tuula Lybeckin ja opetusneuvos Arja
Mäkeläisen. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin ylitarkastaja Matti Hietanen.
Työryhmä valmisteli ehdotuksen opetusministeriön asetukseksi opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon sisältyviin suoritteisiin käytettävän työajan arviointi perustuu vuonna 2002 tehtyihin laskelmiin. Työryhmä
ei katsonut perustelluksi selvittää erillisellä kyselyllä eri suoritteisiin käytettävää työaikaa,
vaan katsoi, että vuonna 2002 tehdyt laskelmat muodostavat edelleen luotettavan arvion
suoritteisiin käytettävästä työajasta.
Lainmuutosten vuoksi maksutaulukosta ehdotetaan poistettavaksi vapauttaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetusta maksusta, lupa muulle kuin tekijänoikeusasetuksen 1 §:ssä mainitulle arkistolle, kirjastolle tai museolle valmistaa teoksesta kappaleita asetuksessa säädetyin
ehdoin, päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta, lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle kiinteän
omaisuuden omistamiseen ja lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuulumattomalle henkilölle
opettaa uskontoa.
Uusina suoritteina maksutaulukkoon ehdotetaan lisättävän päätös oikeudesta vihkiä
avioliittoon vieraassa valtiossa, päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon ja päätös vihkimisoikeudesta uskonnolliselle yhdyskunnalle.
Työryhmä valmisteli ehdotuksen valtioneuvoston asetukseksi eräiden valtioneuvoston
yleisistunnossa tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen (994/1995) 1 §:n muuttamisesta.
Lisäksi työryhmä valmisteli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:
ssä (495/2005) syyskuun 2006 loppuun mennessä tehtäväksi edellytetyt muutokset opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annettuun opetusministeriön asetukseen sekä
opetusministeriön muiden maksullisten suoritteiden hintoihin. Opetusministeriön asetus

opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 4 §:n
muuttamisesta (774/2006) on annettu 7 päivänä syyskuuta 2006. Asetusmuutokseen liittyen opetusministeriön muiden suoritteiden hinnoista on annettu uusi hinnasto.
Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi viimeistään 31.10.2006. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti opetusministeriölle.
Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2006
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Ehdotus opetusministeriön asetukseksi
opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön asetus
opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
Annettu Helsingissä

päivänä

kuuta 2006

_________
Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:
1§
Soveltamisala
Opetusministeriön suoritteista peritään
valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei toisin säädetä.
Tämän asetuksen mukaisia maksullisia jul
kisoikeudellisia suoritteita ovat myös 3 §:ssä
tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.
2§
Maksullisten suoritteiden maksuperusteet
Suoritteista peritään valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja
omakustannusarvoa vastaavia tai kiinteitä
taikka 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin
perustein määräytyviä maksuja.
3§
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Kiinteä maksu peritään tämän asetuksen
liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.
Lisäksi 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin

voimassa olevien postimaksujen ja niihin
rinnastettavien kustannusten mukainen kor
vaus.
4§
Muut maksulliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka opetusministeriö
hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat
seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:
1) opetusministeriön hallinnassa olevien
toimitilojen ja laitteiden käyttö;
2) virasto- ja toimistopalvelut;
3) julkaisut ja kustannuspalvelut;
4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä
niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 mo
mentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;
5) selvitykset ja tutkimukset;
6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta
sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää opetusministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen


toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä
säädetään.

5§
Maksuttomat suoritteet
Maksuttomia suoritteita ovat muut sellaiset opetusministeriön julkisoikeudelliset
suoritteet, joita ei mainita 3 §:ssä.
Maksuttomia ovat myös 4 §:ssä luetellut
suoritteet silloin, kun ne liittyvät ministeriön neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

Helsingissä

päivänä

6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta 11
päivänä joulukuuta 2002 annettu opetusministeriön asetus (1119/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

kuuta 2006

Opetusministeri Antti Kalliomäki



Maksutaulukko
Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Suorite
1)

Maksu

Koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa................................. 1 455 €
PerusopetusL (628/1998) 7 §
LukioL (629/1998) 3 ja 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 2 ja 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 8 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 4 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §

2) Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen
sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen............................................................ 870 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §
LukioL (629/1998) 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 9 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 5 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
3) Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle......................................................225 €
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
4) Korkeakoulujen arviointineuvoston lautakunnan päätös hakemukseen,
joka koskee erikoistumisopintojen rekisteriin merkitsemistä.................................... 1 200 €
A korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998) 14 §
A korkeakoulujen arviointineuvostosta (1320/1995) 3 a §
5) Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetus edeltävää
esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta.................................................................................... 340 €
PerusopetusL (628/1998) 9 §
6) Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta
varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää
ammatillisia opintoja....................................................................................................................435 €
PerusopetusL (628/1998) 15 §
LukioL (629/1998) 11 §
7) Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana........................................................ 340 €
PerusopetusL (628/1998) 23 §
8) Kokeilulupa...................................................................................................................................... 870 €
PerusopetusL (628/1998) 20 §
LukioL (629/1998) 15 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 23 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 10 §
10

9) Lupa periä oppilasmaksuja........................................................................................................ 340 €
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 37 §
10) Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista............................300 €
PerusopetusL (628/1998) 37 §
LukioL (629/1998) 30 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 9 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 40 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 16 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 30 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 5 §
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §
Valtioneuvoston ohjesääntö (1522/1995) 11 §
11) Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttaminen,
joka koskee opiskelijapaikkamäärää ja sijaintipaikkoja.................................................. 870 €
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 7 §
12) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa...............................................180 €
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
13) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin
oikeudesta vihkiä avioliittoon....................................................................................................180 €
Avioliittolaki (234/1929) 113 §
14) Päätös vihkimisoikeudesta uskonnolliselle yhdyskunnalle.............................................245 €
Avioliittolaki (234/1929) 14 §
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Asetusehdotuksen
perustelumuistio
31.10.2006

Ehdotus opetusministeriön asetukseksi opetusministeriön
suoritteiden maksullisuudesta
Opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta on säädetty 11 päivänä joulukuuta 2002
annetussa opetusministeriön asetuksessa opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
(1119/2002). Asetusta on muutettu 7 päivänä syyskuuta 2006 annetulla opetusministeriön
asetuksella opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön
asetuksen 4 §:n muuttamisesta (774/2006).
Ehdotetaan annettavan uusi opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden
maksullisuudesta, jolla kumottaisiin asetus 1119/2002 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Asetusehdotuksen perustelut
1 § Soveltamisala. Pykälään ei ehdoteta muutoksia.
2 § Maksullisten suoritteiden maksuperusteet. Pykälän otsikoksi ehdotetaan muutettavan
Maksullisten suoritteiden maksuperusteet, joka vastaisi pykälän nykyistä otsikkoa Maksulliset suoritteet paremmin pykälän sisältöä.
3 § Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet. Pykälään ehdotetaan uutta 2 momenttia, jonka mukaan 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritäisiin lisäksi kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen
korvaus. Ehdotettu säännös vastaisi ministeriössä käytössä ollutta menettelyä, jonka mukaan
maksullisten suoritteiden lähettämisestä peritään asiakkaalta postiennakko- ja postimaksu.
4 § Muut maksulliset suoritteet. Pykälän 1 momentin sanamuotoa ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että siinä nimenomaisesti todetaan opetusministeriön hinnoittelevan pykälässä
mainitut suoritteet.
Pykälän 1 momentin 2 kohdasta ehdotetaan poistettavan maininta tietoliikennepalveluista, jotta maininta ei aiheuttaisi sekaannusta suhteessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä (495/2005) tarkoitettuun tietoliikenteeseen. Opetusministeriön
tarjotessa varsinaisia tietoliikennepalveluita katsottaisiin niiden sisältyvän momentin 6 kohdassa tarkoitettuihin muihin toimeksiantoon perustuviin suoritteisiin.
Momentin 4 kohtaan ehdotetaan lisättävän, että kohdassa mainittuihin valokopioihin ja
muihin jäljennöksiin sekä niiden lähettämiseen ei lueta pykälän 2 momentissa tarkoitettuja
kopioita ja tulosteita.
5 § Maksuttomat suoritteet. Pykälään ei ehdoteta muutoksia.
6 § Voimaantulo. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.
Pykälän 3 momentin siirtymäsäännöstä ehdotetaan laajennettavan koskemaan kaikkia asetuksessa tarkoitettuja suoritteita.
12

Pykälän 4 momentiksi ehdotetaan lisättävän säännös, jonka mukaan ennen asetuksen
voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Momentin nojalla voidaan ennen asetuksen voimaantuloa antaa ministeriön päätös asetuksen 4 §:
ssä tarkoitettujen suoritteiden hinnoista.

Maksutaulukosta poistettavaksi ehdotettavat suoritteet
Maksutaulukosta ehdotetaan poistettavan seuraavat suoritteet, joiden perusteena oleva lainsäädäntö on kumottu:
Tekijänoikeuslain (442/1984) 26 e §:n 1 momentin 4 kohdan mukainen vapauttaminen
tekijänoikeuslaissa tarkoitetusta maksusta.
Tekijänoikeusasetuksen (574/1995) 2 §:n mukainen lupa muulle kuin tekijänoikeusasetuksen 1 §:ssä mainitulle arkistolle, kirjastolle tai museolle valmistaa teoksesta kappaleita
asetuksessa säädetyin ehdoin.
Uskonnonvapauslain (267/1922) 15 §:n mukainen päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta.
Uskonnonvapauslain (267/1922) 26 §:n mukainen lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle
kiinteän omaisuuden omistamiseen.
Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta annetun lain (173/1921) mukainen lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään
olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuulumattomalle henkilölle opettaa uskontoa.
Lisäksi maksutaulukon lainsäädäntöviittaukset ehdotetaan muutettavaksi lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia vastaaviksi.

Maksutaulukkoon lisättäväksi ehdotettavat suoritteet
Maksutaulukkoon ehdotetaan lisättävän seuraavat opetusministeriön suoritteet:
Kohdaksi 12 avioliittolain (234/1929) 112 §:n mukainen päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa. Suoritteen hinnoitteluperusteessa on huomioitu ulkoasianministeriöltä asiassa pyydettävän lausunnon valmisteluun käytettävä työaika ulkoasiainminis
teriön antaman arvion mukaisena.
Kohdaksi 13 avioliittolain (234/1929) 113 §:n mukainen päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon. Suoritteen hinnoitteluperusteessa on
huomioitu ulkoasianministeriöltä asiassa pyydettävän lausunnon valmisteluun käytettävä
työaika ulkoasiainministeriön antaman arvion mukaisena.
Kohdaksi 14 avioliittolain (234/1929) 14 §:n mukainen päätös vihkimisoikeudesta
uskonnolliselle yhdyskunnalle.

Perittävien maksujen tarkistamistarve
Suoritekohtainen laskelma (taulukko 1) osoittaa, että suoritteiden tuottamisesta aiheutuneet kustannukset ovat nousseet keskimäärin noin 20 prosenttia. Laskelman välittömät
kustannukset perustuvat lokakuun 2006 tuntipalkkoihin lisättynä 65 prosentilla, joka on
sivukulujen laskennallinen määrä. Esittelijöiden palkkatekijänä on käytetty niiden esitte13

lijöiden palkkoja lokakuun 2006 tilanteen mukaisena, jotka ovat valmistelleet maksullisia
suoritteita vuosien 2005 ja 2006 aikana. Johdon palkkatekijänä on käytetty edellä tarkoitettujen esittelijöiden esimiesten palkkoja lokakuun 2006 tilanteen mukaisena ja toimistotyön
palkkatekijänä 2 200 euroa kuukaudessa. Välilliset kustannukset (yhteiskustannuslisä) perustuvat vuoden 2005 kustannusvastaavuuslaskelmaan (taulukko 3). Välillisten kustannusten yhteenveto on taulukossa 4.
Maksutaulukon hintoja ehdotetaan muutettavaksi suoritekohtaisen laskelman (taulukko 1) mukaisesti pyöristäen hinnat lähimpään viiteen euroon.
Maksutaulukossa mainittujen lupien maksuperusteisiin ehdotetaan seuraavat muutokset:
Kohdan 8 kokeiluluvan esittelijän/valmistelijan työ on arvioitu keskimäärin 3 tuntia
aikaisempaa suuremmaksi. Välilliset kustannukset nousevat vastaavasti.

Asian valmistelu
Ehdotus on valmisteltu opetusministeriössä ministeriön maksuasetustyöryhmän 31.10.2006
luovuttaman ehdotuksen pohjalta.

Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2007. Sellaisesta suoritteesta, jota koskeva asia on
tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen asetuksen
voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.
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Taulukko 1. Laskelma opetusministeriön maksullisten suoritteiden palvelutoiminnan julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista
Suorite

Esitt./
valmist.
työaika
tuntia
€ 42,22

Johdon
työaika

Toimistotyöaika

tuntia
€ 62,27

tuntia
€ 23,73

Välittömät Yk-lisä
kustann.
yhteensä
tuntia
€
€ 21,29

Kustann.
yhteensä
2007

Kustann.
yhteensä
2003

€

€

1. Koulutuksen järjestämislupa ja oppilait. ylläpit.lupa

20,00
844,40

0,59
36,74

3,00
71,19

952,33

23,59
502,23

1454,56

1216,98

2. Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen
ylläpitoluvan muuttaminen

12,00
506,64

0,41
25,53

1,60
37,97

570,14

14,01
298,27

868,41

726,77

2,00
84,44

0,07
4,36

2,00
47,46

136,26

4,07
86,65

222,91

186,01

4. Korkeakoulujen arviointineuvoston ltk:n päätös hakemukseen erikoistumisopintojen rekisteriin merkitsemisestä

16,00
675,52

0,59
36,74

3,00
71,19

783,45

19,59
417,07

1200,52

1004,54

5. Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta,
joka kestää 2 vuotta

4,48
189,15

0,21
13,08

0,79
18,75

220,97

5,48
116,67

337,64

268,03

6. Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta
ja lukiokoulutusta varten tai
lupa perusopet. opetussuunn.
sis. ammatillisia opintoja

6,00
253,32

0,21
13,08

0,79
18,75

285,14

7,00
149,03

434,17

363,37

7. Lupa pitää työpäivien määrä
säädettyä suurempana

4,48
189,15

0,21
13,08

0,79
18,75

220,97

5,48
116,67

337,64

282,64

8. Kokeilulupa

12,00
506,64

0,41
25,53

1,60
37,97

570,14

14,01
298,27

868,41

567,44

9. Lupa periä oppilasmaksuja

4,48
189,15

0,21
13,08

0,79
18,75

220,97

5,48
116,67

337,64

282,64

10. Erivapauspäätös
asetuksella säädetyistä
kelpoisuusvaatimuksista

4,00
168,88

0,16
9,96

0,75
17,80

196,64

4,91
104,53

301,17

252,04

11. Ammattikorkeakoulun
toimilupa, sen muuttaminen
ja koulutustehtävän
muuttaminen

12,00
506,64

0,41
25,53

1,60
37,97

570,14

14,01
298,27

868,41

726,77

12. Päätös oikeudesta vihkiä
avioliittoon vieraassa valtiossa

2,00
84,44

0,10
6,23

1,00
23,73

114,40

3,10
66,00

180,40

-

13. Päätös oikeudesta vihkiä
avioliittoon ulkomaalaisen
kirkollisen seurakunnan
papille

2,00
84,44

0,10
6,23

1,00
23,73

114,40

3,10
66,00

180,40

-

14. Päätös vihkimisoikeudesta
uskonnolliselle yhdyskunnalle

3,00
126,66

0,10
6,23

1,00
23,73

156,62

4,10
87,29

243,91

-

3. Päätös valtiontakuun
myöntämisestä taidenäyttelylle
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Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräiden valtioneuvoston
yleisistunnossa tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan
kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen
suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus
eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien,
opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta
ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä

päivänä

kuuta 2006

_________
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta 31 päivänä heinäkuuta 1995 annetun asetuksen (994/1995) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 872/2001
ja 1118/2002, seuraavasti:
1§
Seuraavat valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävät päätökset ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia
suoritteita, joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu:
1) ammattikorkeakoululain (351/2003)
6 §:ssä tarkoitettu toimilupa ja toimiluvan
muutos;
2) perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä
tarkoitettu lupa opetuksen järjestämiseen;
3) sellaisen opetusministeriön viran ja
sen toimialaan kuuluvan viraston viran kelpoisuusvaatimuksia koskeva erivapauspäätös, johon tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto nimittää.
Helsingissä

päivänä

Maksun suuruus on ammattikorkeakoulun toimiluvasta 2 275 euroa ja toimiluvan
muutoksesta 1 735 euroa, opetuksen järjestämisluvasta 1 860 euroa ja erivapaushakemukseen annetusta päätöksestä 490 euroa.
______
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.
Sellaisen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun
suoritteen maksun suuruus, jota koskeva
asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, määräytyy ennen tämän
asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden
säännösten mukaan.

kuuta 2006

Opetusministeri Antti Kalliomäki
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Asetusehdotuksen
perustelumuistio
31.10.2006

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräiden valtioneuvoston
yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan
kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen (994/1995) 1 §:n muuttamisesta
Asetuksen 1 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavan siten, että momentin 1 kohdassa
viitataan ammattikorkeakoululain (351/2003) 6 §:ään. Lailla 351/2003 on kumottu ammattikorkeakouluopinnoista annettu laki (255/1995), johon voimassa olevassa säännöksessä viitataan.
Ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntää ammattikorkeakoululain 6 §:n mukaan valtioneuvosto. Hallituksen esityksen ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta (HE 206/2002 vp) mukaan ammattikorkeakoulun toimialaa tai opetuskieltä muutetaan valtioneuvoston päätöksellä. Opiskelijapaikkamäärän tai sijaintipaikkojen
muuttamiseen riittää lain 7 §:n 2 momentin perusteella opetusministeriön lupa.
Perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle
yhteisölle tai säätiölle luvan samassa laissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen. Opetuksen
järjestämislupa oikeuttaa sellaisenaan, ilman eri päätöksiä, opetuksen järjestämiseen ja todistuksen antamiseen luvassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) säädettyyn käyttökustannusten rahoitukseen sekä
oikeuttaa hakemaan valtionosuutta perustamiskustannuksiin.
Ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämisestä ja sen muuttamisesta sekä perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetusta luvasta opetuksen järjestämiseen päättää mainittujen lakien mukaan valtioneuvosto. Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 9 §:ssä olevan pääsäännön
mukaan ratkaisun tekee opetusministeriö, koska näitä päätöksiä ei ole säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä valtioneuvoston yleisistunnossa tehtäviksi. Molemmissa tapauksissa
mainitut luvat on kuitenkin useimmiten ratkaistu valtioneuvoston yleisistunnossa, koska
ne on katsottu yhteiskuntapoliittisesti ja taloudellisesti merkittäviksi asioiksi (VNOS 7 §:n
3 kohta).
Asetuksen 1 §:n 2 momenttiin sisältyvien lupapäätösten hinnat ehdotetaan korotettavaksi huomioon ottaen palkka- ja muiden kustannusten nousu. Lupapäätösten hinnoittelun perusteena oleva päätösten valmisteluun keskimäärin käytetty työaika perustuu vuonna
2002 tehtyyn arvioon. Arvioihin ei ole katsottu tarpeelliseksi esittää muutoksia. Lupapäätösten hinnat ehdotetaan pyöristettäväksi lähimpään viiteen euroon. Asetusta on edellisen
kerran muutettu valtioneuvoston asetuksella 1118/2002.
Asetusehdotus ei ole ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimistossa sen lakiteknisen yksinkertaisuuden vuoksi.
Asetuksen muutos tulisi voimaan 1.1.2007 lukien. Sellaisten 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksun suuruus, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän
asetuksen voimaantuloa, määräytyisi ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.
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Taulukko 2. Laskelma eräistä valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemistä opetusministeriön
hallinnonalaan kuuluvista julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista
Suorite

Esitt./
valmist.
työaika
tuntia
€ 42,22

Johdon
työaika

Toimistotyö

tuntia
€ 62,27

tuntia
€ 23,73

1. Ammattikorkeakoulun
toimilupa

30,00
1266,60

1,18
73,48

6,00
142,38

2. Ammattikorkeakoulun
toimiluvan muutos

24,00
1013,28

0,82
51,06

3. Perusopetuslain
7 §:ssä tark. lupa
opetuksen järjestämiseen

25,00
1055,50

7,00
295,54

4. Sellaisen opm:n
viran ja sen toimialaan
kuuluvan viraston
kelpoisuusvaatimuksia
koskeva erivapauspäätös,
johon tasavallan presidentti
tai VN:n yleisistunto nimittää

Välittömät Yk-lisä
kustann.
yhteensä
tuntia
€
€ 21,29

Kustann.
yhteensä
2007

Kustann.
yhteensä
2003

€

€

1482,46

37,18
791,56

2274,02

1 902,86

3,20
75,94

1140,28

28,02
596,55

1736,82

1 453,54

0,59
36,74

5,00
118,65

1210,89

30,59
651,26

1862,15

1 557,25

0,16
9,96

0,75
17,80

323,30

7,91
168,40

491,70

411,37
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Taulukko 3. Opetusministeriön maksullisen palvelutoiminnan
kustannusvastaavuuslaskelma 2003-2005
		

EURO

EURO

EURO

					
Maksuperustelain mukaiset		

2 003

2 004

2 005

julkisoikeudelliset suoritteet				
Tulot		

64 938

204 538

78 441

Maksullisen toiminnan kustannukset				
- välittömät kustannukset		

63 034

153 279

81 708

- välilliset kustannukset		

33 082

89 682

46 483

Kustannukset yhteensä		

96 116

242 961

128 191

Ylijäämä+/alijäämä-		

-31 178

-38 423

-49 750

					
		
Liiketaloudelliset suoritteet				
Tulot		

10 852

28 619

Välittömät kustannukset			

4 282

Välilliset kustannukset			

1 834

16 338

v. 2004 tulot sisältävät maksullisen julk.toim. tuloja 17 507 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannukset (julkaisutoiminta)		

Kustannukset yhteensä			

6 116

Ylijäämä+/alijäämä-			

22 503

16 338

Taulukko 4. Maksullisen palvelutoiminnan yhteiskustannukset
(välilliset kustannukset) vuonna 2005

Osastojen ulkopuoliset toimintamenot

8,21 €

Hallintoyksikön toimintamenot

84,80 €

Talousyksikön toimintamenot

25,02 €

Tietohallinto

13,26 €

Substanssiyksiköiden toimintamenot

14,33 €

Poistot

7,48 €

Korot

1,26 €

Tehollisen työpäivän hinta

154,36 €

Tehollisessa työpäivässä 7 tuntia 15 minuuttia
Tehollisen työtunnin hinta

21,29 €
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Liitteet
N:o 1119/2002

Opetusministeriön asetus
opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

_________
Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

2§

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä
tarkoitettuja suoritteita, jotka hinnoitellaan
liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat
tilauksesta toimitetut suoritteet:
1) opetusministeriön hallinnassa olevien
toimitilojen ja laitteiden käyttö;
2) virasto-, toimisto- ja
tietoliikennepalvelut;
3) julkaisut ja kustannuspalvelut;
4) valokopiot ja muut jäljennökset;
5) selvitykset ja tutkimukset; sekä
6) muut toimeksiantoon perustuvat
suoritteet.

Maksulliset suoritteet

5§

Suoritteista peritään valtion
maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä
tarkoitettuja omakustannusarvoa vastaavia tai
kiinteitä taikka 7 §:ssä tarkoitettuja
liiketaloudellisin perustein määräytyviä
maksuja.

Maksuttomat suoritteet

1§
Soveltamisala
Opetusministeriön suoritteista peritään
valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti,
jollei toisin säädetä.
Tämän asetuksen mukaisia maksullisia
julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 3
§:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset
päätökset.

3§

Maksuttomia suoritteita ovat muut
sellaiset opetusministeriön julkisoikeudelliset
suoritteet, joita ei mainita 3 §:ssä.
Maksuttomia ovat myös 4 §:ssä luetellut
suoritteet silloin, kun ne liittyvät ministeriön
neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai
selvitystoimintaan.

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
6§
Kiinteä maksu peritään tämän asetuksen
liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä
julkisoikeudellisista suoritteista.
4§
Muut maksulliset suoritteet

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003.
Tällä asetuksella kumotaan
opetusministeriön suoritteiden
maksullisuudesta 1 päivänä maaliskuuta 1996
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annettu opetusministeriön päätös (130/1996)
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Sellaisesta 1 ja 3 §:ssä tarkoitetusta
suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille
ennen tämän asetuksen voimaantuloa,

perittävä maksu määräytyy ennen tämän
asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden
säännösten tai maksuperustepäätösten
mukaan.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Opetusministeri Maija Rask

Hallitusneuvos Heikki Rosti
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N:o 1119
Liite
Maksutaulukko
Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Suorite

Maksu
euroa

1) koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa
(PerusopetusL 628/1998 7 §, LukioL 629/1998 3 ja 4 §, L taiteen
perusopetuksesta 633/1998 2 ja 3 §, L ammatillisesta koulutuksesta
630/1998 8 §, L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 4 ja 5 §,
L vapaasta sivistystyöstä 632/1998 4 §) .........................................................................1 215
2) koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä
oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen (PerusopetusL 628/1998
7 ja 39 §, LukioL 629/1998 4 §, L taiteen perusopetuksesta 633/1998
3 §, L ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 9 §, L vapaasta sivistystyöstä
632/1998 4§).......................................................................................................................725
3) vapauttaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetusta maksusta
(Tekijänoikeuslaki 442/1984 26 e §:n 1 momentin 4 kohta) ................................................95
4) lupa muulle kuin tekijänoikeusasetuksen 1 §:ssä mainitulle arkistolle,
kirjastolle tai museolle valmistaa teoksesta kappaleita asetuksessa säädetyin
ehdoin (Tekijänoikeusasetus 574/1995 2 §) .......................................................................135
5) päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle (L taidenäyttelyiden
valtiontakuusta 411/1986 4 §) ...........................................................................................185
6) korkeakoulujen arviointineuvoston lautakunnan päätös hakemukseen,
joka koskee erikoistumisopintojen rekisteriin merkitsemistä
(A korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998 14 §, A korkeakoulujen
arviointineuvostosta 1320/1995 3 a §) ...........................................................................1 005
7) päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen
uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta (UskonnonvapausL
267/1922 15 §) ...................................................................................................................135
8) lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle kiinteän omaisuuden omistamiseen
(UskonnonvapausL 267/1922 26 §) ...................................................................................155
9) lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää
esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta (PerusopetusL 628/1998 9 §)...................................270
10) lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta
varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää
ammatillisia opintoja (PerusopetusL 628/1998 15 § ja
LukioL 629/1998 11 §)........................................................................................................365
11) lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana
(PerusopetusL 628/1998 23 §) ...........................................................................................285
12) kokeilulupa (PerusopetusL 628/1998 20 §, LukioL 629/1998 15 §,
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L ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 23 §, L ammattikorkeakoulun
jatkotutkinnon kokeilusta 645/2001 4 ja 5 §) .....................................................................565
13) lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään olevaan evankelisluterilaiseen
yhdyskuntaan tai ortodoksiseen kirkkokuntaan
kuulumattomalle henkilölle opettaa uskontoa (L Suomen kansalaisen
oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta
173/1921) .............................................................................................................................75
14) lupa periä oppilasmaksuja (PerusopetusL 628/1998 31, 44 ja
46 §, LukioL 629/1998 28 ja 36 §, L ammatillisesta koulutuksesta
630/1998 37 §) ...................................................................................................................285
15) erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista
(PerusopetusL 628/1998 37 §, LukioL 629/1998 30 §, L taiteenperusopetuksesta
633/1998 9 §, L ammatillisesta koulutuksesta
630/1998 40 §, L ammattikorkeakouluopinnoista 255/1995 19 §,
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 16 §, L vapaasta
sivistystyöstä 632/1998 5 §, Valtion virkamiesL 750/1994 8 § ja
VNOS 1522/1995 11 §).......................................................................................................250
16) ammattikorkeakoulun toimilupa, sen muuttaminen ja
koulutustehtävän muuttaminen (L ammattikorkeakouluopinnoista
255/1995 4 ja 6 §) ..............................................................................................................725
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N:o 774/2006

Opetusministeriön asetus
opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun
opetusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

_________
Opetusministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun
opetusministeriön asetuksen (1119/2002) 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
viranomaisen
toiminnan
julkisuudesta
annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4§
Muut maksulliset suoritteet
------------------------------------------------------Viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
kopioiden
ja
tulosteiden
antamisesta
perittävistä
maksuista
päättää
opetusministeriö ottaen huomioon, mitä

__________
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 2006.
Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeri Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja Matti Hietanen
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N:o 994/1995

Asetus
eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien,
opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja
maksujen suuruudesta
Annettu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1995

_________
Opetusministerin esittelystä säädetään helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion
maksuperustelain (150/92) 8 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta
1994 annetussa laissa (384/94):

1§
Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:n
2 momentissa tarkoitettuja maksullisia
julkisoikeudellisia suoritteita, joista
valtioneuvosto päättää yleisistunnossaan ja
joista peritään kiinteä, omakustannusarvon
mukainen maksu, ovat
ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain
(255/95) mukaiset toimiluvat ja toimiluvan
muutokset sekä nuorisoasteen koulutuksen ja
ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun
lain (391/91) mukaiset kokeiluluvat ja
kokeiluluvan muutokset.
Maksun suuruus on
ammattikorkeakoulun toimiluvasta 5 000

markkaa ja toimiluvan muutoksesta 3 000
markkaa sekä kokeiluluvasta 3 000 markkaa
ja kokeiluluvan muutoksesta 1 500 markkaa.
2§
Maksu peritään myös silloin, kun
1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan
kielteinen päätös.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 1995.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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N:o 872/2001

Valtioneuvoston asetus
eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön
hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2001
_____________

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön
hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta 31 päivänä
heinäkuuta 1995 annetun asetuksen (994/1995) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 777/1998,
seuraavasti:
1§
Seuraavat valtioneuvoston
yleisistunnossa tehtävät päätökset ovat valtion
maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2
momentissa tarkoitettuja maksullisia
julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään
kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu:
1) ammattikorkeakouluopinnoista
annetussa laissa (255/1995) tarkoitettu
toimilupa ja toimiluvan muutos;
2) perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä
tarkoitettu lupa opetuksen järjestämiseen;
sekä
3) sellaisen opetusministeriön viran ja
sen toimialaan kuuluvan viraston viran
kelpoisuusvaatimuksia koskeva
erivapauspäätös, johon tasavallan presidentti
tai valtioneuvoston yleisistunto nimittää.

Maksun suuruus on
ammattikorkeakoulun toimiluvasta 1 682
euroa, toimiluvan muutoksesta 1 009 euroa,
opetuksen järjestämisluvasta 841 euroa ja
erivapaushakemukseen annetusta päätöksestä
168 euroa.
______
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
Sellaisen 1 §:n 1 momentin 2 ja 3
kohdassa tarkoitetun suoritteen maksullisuus
ja maksun suuruus, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
määräytyy ennen tämän asetuksen
voimaantuloa voimassa olleiden säännösten
mukaan.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2001

Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Hallitusneuvos Heikki Rosti
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N:o 1118/2002

Valtioneuvoston asetus
eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön
hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

_________
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön
hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta 31 päivänä
heinäkuuta 1995 annetun asetuksen (994/1995) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa
872/2001, seuraavasti:
1§
------------------------------------------------------Maksun suuruus on
ammattikorkeakoulun toimiluvasta 1 900
euroa, toimiluvan muutoksesta 1 455 euroa,
opetuksen järjestämisluvasta 1 555 euroa ja
erivapaushakemukseen annetusta päätöksestä
410 euroa.
______

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003.
Sellaisen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun
suoritteen maksun suuruus, jota koskeva asia
on tullut vireille ennen tämän asetuksen
voimaantuloa, määräytyy ennen tämän
asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden
säännösten mukaan.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Opetusministeri Maija Rask

Hallitusneuvos Heikki Rosti
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