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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  
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11) lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana  
(PerusopetusL 628/1998 23 §) ...........................................................................................285 
 
12) kokeilulupa (PerusopetusL 628/1998 20 §, LukioL 629/1998 15 §, 
L ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 23 §, L ammattikorkeakoulun 
jatkotutkinnon kokeilusta 645/2001 4 ja 5 §) .....................................................................565 
 
13) lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään olevaan evankelis- 
luterilaiseen 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 taiteen- 
perusopetuksesta 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 ammattikorkeakoulu- 
opinnoista 255/1995 4 ja 6 §) ............................................................................................725 

 


