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Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

1111/2013

Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,

joista Opetushallitus perii kiinteän maksun,
ovat:

1) lupa sellaisen perusopetusta, lukiota ja
ammatillista koulutusta koskevan kokeilun
järjestämiseen, jossa poiketaan Opetushalli-
tuksen antamista määräyksistä 754 euroa;

2) kelpoisuustodistuksen antaminen muus-
sa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulu-
tuksen perusteella perusopetuksen ja lukion
aineenopettajan kelpoisuutta varten 275 eu-
roa;

3) kelpoisuustodistuksen antaminen muus-
sa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulu-
tuksen perusteella erityisopetusta antavan
opettajan kelpoisuutta varten 275 euroa;

4) kelpoisuustodistuksen antaminen muus-
sa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulu-
tuksen perusteella ammatillisen koulutuksen
yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta var-
ten 275 euroa;

5) päätös riittävistä opinnoista antaa vie-
raskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää
opetusta, steinerpedagogiikkaan perustuvaa
opetusta tai montessoripedagogiikkaan perus-
tuvaa esiopetusta 340 euroa;

6) päätös steinerpedagogiikkaan perustu-
vaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestä-
vän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittä-
vistä opinnoista 340 euroa;

7) vapaasta sivistystyöstä annetun lain
(632/1998) 5 §:ssä tarkoitettu erivapauspää-
tös rehtorin tai opettajan kelpoisuusvaatimuk-
sista 400 euroa;

8) yleisiä kielitutkintosuorituksia arvioi-
maan oikeutetun henkilön merkitseminen ar-
vioijarekisteriin 56 euroa;

9) ulkomailla suoritettujen korkeakoulu-
opintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
annetun lain (531/1986) 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu päätös tutkinnon tason rinnastami-
sesta 213 euroa ja 4 §:n 2 momentissa tar-
koitettu päätös ulkomailla suoritettujen kor-
keakouluopintojen tuottaman virkakelpoisuu-
den rinnastamisesta tiettyyn tutkintoon tai
tiettyihin opintoihin 340 euroa;

10) ammattipätevyyden tunnustamisesta
annetun lain (1093/2007) 13 §:ssä tarkoitettu
tunnustamispäätös 340 euroa ja päätös, jossa
todetaan aiemmassa päätöksessä edellytetty-
jen korvaavien toimenpiteiden suorittaminen
40 euroa;



11) opetushallinnon tutkintoon osallistumi-
nen, tutkintomaksu jokaiselta tutkintokerralta
87 euroa;

12) edellä 11 kohdassa mainitun tutkinnon
tai sen osan suorittamisesta annettava todistus
28 euroa;

13) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (481/2003)
1 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitet-
tuun kielitutkintoon, joka suoritetaan:

a) tutkintolautakunnalle suoritettava tutkin-
tokohtainen osallistumismaksu 165 euroa;

b) tutkintosuorituksen vastaanottajalle suo-
ritettava, tutkintokohtainen osallistumis-
maksu 79 euroa;

14) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditta-
vasta kielitaidosta annetun lain (424/2003)
14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kieli-
taidosta 165 euroa;

15) osallistuminen auktorisoiduista kääntä-
jistä annetun lain (1231/2007) 7 §:ssä tarkoi-
tettuun auktorisoidun kääntäjän tutkintoon
380 euroa;

16) todistus auktorisoinnista, joka anne-
taan

a) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain
3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa,
todistusmaksu 75 euroa;

b) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain
3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa,
todistusmaksu 110 euroa;

c) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain
2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa,
todistusmaksu 180 euroa;

17) auktorisoiduista kääntäjistä annetun
lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikaisu-
vaatimuksen käsittelymaksu 95 euroa, joka
kuitenkin palautetaan, jos vaatimus hyväksy-
tään; sekä

18) kopio kadonneesta tai tuhoutuneesta
kohdissa 1—17 tarkoitetusta luvasta, todis-
tuksesta tai päätöksestä taikka vahvistus suo-
ritetusta tutkinnosta 20 euroa.

19) käsittelymaksu hakijan peruuttaessa
1-10 kohdassa tarkoitetun hakemuksen, jol-
loin hakemus ei johda Opetushallituksen
maksulliseen päätökseen 55 euroa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita
ovat myös 1 momentissa tarkoitetuissa asi-
oissa annetut kielteiset päätökset.

Edellä 1 momentin kohdissa 5, 6, 9 ja 10

tarkoitettujen päätösten yhteydessä voidaan
hakijalle antaa lisäksi päätös, jossa rinnaste-
taan tutkinnon taso ulkomailla suoritettujen
korkeakouluopintojen tuottamasta virkakel-
poisuudesta annetun lain (531/1986) nojalla.
Tutkinnon tasoa koskeva päätös on näissä
tapauksissa hakijalle maksuton.

2 §
Suoritteita, jotka Opetushallitus hinnoitte-

lee liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) koulutus- ja konsultointipalvelut;
2) oppimateriaalin tuottaminen ja siihen

liittyvä kustannustoiminta;
3) Opetushallituksen rekistereihin ja tieto-

kantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokan-
tojen suorakäyttö;

4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutki-
mukset sekä tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;

5) julkaisut ja kustannuspalvelut;
6) ilmoitukset Opetushallituksen julkai-

suissa;
7) sähköiset tietotuotteet ja AV-tuotteet;
8) Opetushallituksen toimitilojen ja laittei-

den käyttö;
9) valokopio- ja muut jäljennökset lukuun

ottamatta 1 §:n 1 momentin 18 kohdassa
tarkoitettuja suoritteita ja 3 §:ssä tarkoitettuja
kopioita ja tulosteita;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettä-
minen ja postitus; sekä

11) muut tilatut palvelusuoritteet.
Edellä 1 momentin kohdissa 3, 5 ja 7

tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksutto-
mia silloin, kun ne liittyvät koulutusta koske-
van tiedotuksen ja neuvonnan järjestämiseen
ja tukemiseen.

Edellä 1 momentin kohdassa 10 tarkoite-
tuista suoritteista voidaan hinta määrätä myös
omakustannusarvon perusteella.

Maksullista on myös 1 momentissa mainit-
tujen suoritteiden käyttöoikeuksien ja muiden
oikeuksien väliaikainen luovuttaminen.

3 §
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää Opetushallitus ot-
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taen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2016.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
perittävä maksu määräytyy ennen tämän ase-
tuksen voimaantuloa voimassa olleiden sään-
nösten mukaan.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Opetusministeri Krista Kiuru

Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä
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