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Avgiftstabell 
 
Undervisningsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 
 

Prestation            Avgift 
        euro 

1) tillstånd att ordna utbildning och tillstånd att driva en läroanstalt 
(7 § lagen om grundläggande utbildning 628/1998, 3 och 4 § 
gymnasielagen 629/1998, 2 och 3 § lagen om grundläggande  
konstundervisning 633/1998, 8 § lagen om yrkesutbildning 630/1998, 
4 och 5 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, 4 § lagen 
om fritt bildningsarbete 632/1998) ..................................................................................1 215 
 
2) ändring av tillståndet att ordna utbildning och av utbildningsuppgiften 
samt ändring av tillståndet att driva en läroanstalt (7 och 39 § lagen om 
grundläggande utbildning 628/1998, 4 § gymnasielagen 629/1998,  
3 § lagen om grundläggande konstundervisning 633/1998, 9 § lagen  
om yrkesutbildning 630/1998, 4 § lagen om fritt bildningsarbete 632/1998) ....................725 
 
3) befrielse från att betala avgift som avses i upphovsrättslagen  
(26 e § 1 mom. 4 punkten 442/1984 upphovsrättslagen) ......................................................95 
 
4) beviljande av tillstånd för andra än i 1 § upphovsrättsförordningen nämnda 
arkiv, bibliotek eller museer att framställa exemplar av ett verk på de villkor 
som bestäms i förordningen (2 § upphovsrättsförordningen 574/1995).............................135 
 
5) beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar  
(4 § lagen om statsgaranti för konstutställningar 411/1986) .............................................185 
 
6) beslut av nämnden vid rådet för utvärdering av högskolorna angående en 
ansökan om införande av specialiseringsstudier i register (14 § förordningen  
om högskolornas examenssystem 464/1998, 3 a § förordningen om rådet för 
utvärdering av högskolorna 1320/1995) .........................................................................1 005 
 
7) beslut om avvikelse från kravet på finskt medborgarskap i fråga om 
sammansättningen för ett religionssamfunds styrelse  
(15 § religionsfrihetslagen 267/1922) ................................................................................135 
 
8) tillstånd för religionssamfund att äga fast egendom  
(26 § religionsfrihetslagen 267/1922) ................................................................................155 
 
9) tillstånd att i undervisning på främmande språk ordna tvåårig 
förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen  
(9 § lagen om grundläggande utbildning 628/1998) ..........................................................270 
 
10) tillstånd för en gemensam läroplan för den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen eller tillstånd för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen att omfatta yrkesinriktade studier (15 § lagen om grundläggande 
utbildning 628/1998 och 11 § gymnasielagen 629/1998)...................................................365 
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11) tillstånd till ett högre antal arbetsdagar än vad som bestämts  
(23 § lagen om grundläggande utbildning 628/1998) ........................................................285 
 
12) försökstillstånd (20 § lagen om grundläggande utbildning 628/1998,  
15 § gymnasielagen 629/1998, 23 § lagen om yrkesutbildning 630/1998,  
4 och 5 § lagen om försök med påbyggnadsexamina vid  
yrkeshögskolorna 645/2001)...............................................................................................565 
 
13) tillstånd för en person som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan,  
ett fristående evangelisk-lutherskt samfund eller ortodoxa kyrkosamfundet att 
meddela religionsundervisning (lagen om finsk medborgares rätt att, utan 
avseende å sin trosbekännelse, nyttjas i landets tjänst 173/1921)........................................75 
 
14) tillstånd att ta ut elevavgifter (31, 44 och 46 § lagen om grundläggande 
utbildning 628/1998, 28 och 36 § gymnasielagen 629/1998, 37 § lagen  
om yrkesutbildning 630/1998) ............................................................................................285 
 
15) dispens från de behörighetsvillkor som föreskrivs genom förordning  
(37 § lagen om grundläggande utbildning 628/1998, 30 § gymnasielagen  
629/1998, 9 § lagen om grundläggande konstundervisning 633/1998,  
40 § lagen om yrkesutbildning 630/1998, 19 § lagen om yrkeshögskolestudier  
255/1995, 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, 5 § lagen  
om fritt bildningsarbete 632/1998, 8 § statstjänstemannalagen 750/1994 och  
11 § reglementet för statsrådet 1522/1995)........................................................................250 
 
16) tillstånd för en yrkeshögskola, ändring av tillståndet och ändring av 
utbildningsuppgiften (4 och 6 § lagen om yrkeshögskolestudier 255/1995) ......................725 

 


