
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 27 december 2013

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

1111/2013

om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i
lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och
34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag
495/2005:

1 §
De offentligrättsliga prestationer för vilka

Utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är
1) tillstånd för ordnande av ett sådant för-

sök som gäller den grundläggande utbild-
ningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i
vilket avvikelse görs från Utbildningsstyrel-
sens föreskrifter, 754 euro i avgift,

2) utfärdande av behörighetsintyg på basis
av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för
behörighet för ämneslärare i den grundläg-
gande utbildningen och i gymnasiet, 275 euro
i avgift,

3) utfärdande av behörighetsintyg på basis
av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för
behörighet för lärare som meddelar special-
undervisning, 275 euro i avgift,

4) utfärdande av behörighetsintyg på basis
av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för
behörighet för lärare i gemensamma studier i
yrkesutbildningen, 275 euro i avgift,

5) beslut om att en lärare har tillräckliga
studier för undervisning på främmande språk,
undervisning som ordnas utomlands och un-
dervisning som baserar sig på steinerpedago-

gik samt för förskoleundervisning som base-
rar sig på montessoripedagogik, 340 euro i
avgift,

6) beslut om att en rektor för en skola eller
läroanstalt som ordnar grundläggande utbild-
ning eller gymnasieutbildning som baserar
sig på steinerpedagogik har tillräckliga stu-
dier, 340 euro i avgift,

7) beslut om dispens från behörighetsvill-
koren för rektor eller lärare enligt 5 § i lagen
om fritt bildningsarbete (632/1998), 400 euro
i avgift,

8) anteckning i registret för över personer
som är berättigade att bedöma prestationer i
allmänna språkexamina, 56 euro i avgift,

9) beslut om att jämställa nivån på examen
enligt 4 § 1 mom. i lagen om den tjänstebe-
hörighet som högskolestudier utomlands
medför (531/1986), 213 euro i avgift, och
beslut enligt 4 § 2 mom. i denna lag om att
jämställa den tjänstebehörighet som högsko-
lestudier som har bedrivits utomlands medför
med en viss examen eller med vissa studier,
340 euro i avgift,

10) beslut om erkännande av yrkeskvalifi-
kationer enligt 13 § i lagen om erkännande av



yrkeskvalifikationer (1093/2007), 340 euro i
avgift, och beslut där det konstateras att de
kompensationsåtgärder som fordrats i ett tidi-
gare beslut har fullgjorts, 40 euro i avgift,

11) deltagande i examen i undervisnings-
förvaltning, 87 euro i avgift per examens-
gång,

12) intyg över examen eller delar av den
enligt 11 punkten, 28 euro i avgift,

13) deltagande i en sådan språkexamen
som avses i 1 § 1 mom. 1—3 punkten i
statsrådets förordning om bedömning av kun-
skaper i finska och svenska inom statsförvalt-
ningen (481/2003) och som avläggs

a) inför examensnämnden, 165 euro i del-
tagaravgift per examen,

b) inför en examinator, 79 euro i deltagar-
avgift per examen,

14) intyg om motsvarande språkkunskaper
enligt 14 § i lagen om de språkkunskaper
som krävs av offentligt anställda (424/2003),
165 euro i avgift,

15) deltagande i examen för auktoriserade
translatorer enligt 7 § i lagen om auktorise-
rade translatorer (1231/2007), 380 euro i av-
gift,

16) intyg över auktorisation, som utfärdas
a) i ett sådant fall som avses i 3 § 1 mom. i

lagen om auktoriserade translatorer, 75 euro i
intygsavgift,

b) i ett sådant fall som avses i 3 § 2 mom. i
lagen om auktoriserade translatorer, 110 euro
i intygsavgift,

c) i ett sådant fall som avses i 2 § 2 mom. i
lagen om auktoriserade translatorer, 180 euro
i intygsavgift,

17) behandling av ett rättelseyrkande enligt
21 § 2 mom. i lagen om auktoriserade trans-
latorer, 95 euro i behandlingsavgift, som
dock återbetalas om yrkandet godkänns, samt

18) kopia av tillstånd, intyg eller beslut
enligt 1—17 punkten eller bestyrkande av en
avlagd examen, om ifrågavarande handling
gått förkommit eller förstörts, 20 euro i av-
gift.

19) avgift för behandling av ärendet, ifall
den sökande drar tillbaka en sådan ansökan
som avses i 1-10 punkten och detta medför
att ansökan inte föranleder av Utbildningssty-
relsen avgiftsbelagt beslut, 55 euro i avgift.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner är även avslag i sådana ärenden som
avses i 1 mom.

I samband med sådana beslut som avses
ovan i 1 mom. 5, 6, 9 och 10 punkten, kan till
den sökande därutöver utfärdas ett beslut där
nivån på examen jämställs med stöd av lagen
om den tjänstebehörighet som högskolestu-
dier utomlands medför (531/1986). Beslutet
om nivån på examen är i dessa fall avgiftsfritt
för den sökande.

2 §
De prestationer som Utbildningsstyrelsen

prissätter enligt företagsekonomiska grunder
är

1) utbildningsservice och konsultation,
2) produktion av läromedel och förlags-

verksamhet i samband därmed,
3) informationstjänst som grundar sig på

Utbildningsstyrelsens register och databaser
samt direktanvändning av databaserna,

4) beställda utredningar och undersök-
ningar samt datainsamling och distribution,

5) publikationer och förlagsservice,
6) annonser i Utbildningsstyrelsens publi-

kationer,
7) elektroniska dataprodukter och audiovi-

suella produkter,
8) användning av Utbildningsstyrelsens lo-

kaler och utrustning,
9) fotokopior och andra avskrifter, förutom

sådana prestationer som avses i 1 § 1 mom.
18 punkten och sådana kopior och utskrifter
som avses i 3 §,

10) sändning och postning av handlingar
och annat material, samt

11) annan beställd service.
De prestationer som avses i 1 mom. 3, 5

och 7 punkterna är dock avgiftsfria när de
ansluter sig till information och rådgivning
om utbildning och stöd för detta.

Priset på de prestationer som avses i 1
mom. 10 punkten kan även bestämmas enligt
självkostnadsvärdet.

Avgiftsbelagd är också temporär överlå-
telse av nyttjanderätten i fråga om de presta-
tioner som nämns i 1 mom. och av andra
rättigheter.
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3 §
Utbildningsstyrelsen beslutar om avgifter

som tas ut för framtagande av uppgifter enligt
34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) samt för
utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34
§ 3 mom. i samma lag med beaktande av vad
som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2014 och gäller till den 31 december
2016.

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

Helsingfors den 20 december 2013

Undervisningsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Marja-Riitta Pönkä
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