
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 25 juni 2012

Statsrådets förordning

316/2012

om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till
undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och

om storleken av avgifterna

Utfärdad i Helsingfors den 20 juni 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Följande beslut som fattas vid statsrådets

allmänna sammanträde är sådana avgiftsbe-
lagda offentligrättsliga prestationer som av-
ses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) och för vilka
uppbärs en fast avgift enligt självkostnads-
värde:

1) beslut om tillstånd och ändring av till-
stånd enligt 6 § yrkeshögskolelagen
(351/2003),

2) beslut som gäller tillstånd att ordna ut-
bildning enligt 7 § lagen om grundläggande
utbildning (628/1998),

3) beslut som gäller dispens från behörig-
hetsvillkoren för sådana tjänster vid under-
visnings- och kulturministeriet och vid ett
ämbetsverk som hör till dess förvaltningsom-
råde till vilka statsrådets allmänna samman-
träde utnämner.

Avgiften för ett beslut som gäller tillstånd
för en yrkeshögskola är 3 005 euro, en änd-
ring av ett sådant tillstånd 2 295 euro, ett
tillstånd att ordna utbildning 2 460 euro och
en anhållan om dispens 645 euro.

2 §
Avgift uppbärs också, när ett negativt be-

slut ges med anledning av ansökan som avses
i 1 §.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juli

2012.
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen om när vissa beslut som fattas vid
statsrådets allmänna sammanträde och hör till
undervisningsministeriets förvaltningsom-
råde skall vara avgiftsbelagda och om storle-
ken av avgifterna (994/1995).

Om en prestation gäller ett ärende som
blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft tas avgift ut för prestationen enligt
de bestämmelser som gällde före ikraftträ-
dandet.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 juni 2012

Undervisningsminister Jukka Gustafsson

Regeringssekreterare Juho-Antti Jantunen
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