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N:o 1198

Opetusministeriön asetus
opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:
1§

3§

Soveltamisala

Muut maksulliset suoritteet

Opetusministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti,
jollei toisin säädetä.
Tämän asetuksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 2 §:ssä
tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka opetusministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:
1) opetusministeriön hallinnassa olevien
toimitilojen ja laitteiden käyttö;
2) virasto- ja toimistopalvelut;
3) julkaisut ja kustannuspalvelut;
4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä
niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;
5) selvitykset ja tutkimukset;
6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittä-

2§
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Kiinteä maksu peritään tämän asetuksen
liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.
Lisäksi 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.
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vistä maksuista päättää opetusministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.
4§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2009.
Tällä asetuksella kumotaan opetusministe-

riön suoritteiden maksullisuudesta 11 päivänä
joulukuuta 2002 annettu opetusministeriön
asetus (1119/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
perittävä maksu määräytyy ennen tämän
asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden
säännösten mukaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2006
Opetusministeri Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja Matti Hietanen
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Liite
Maksutaulukko

Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite

Maksu

1) Koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa .........1 455 €
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 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
2) Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen
sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen.................................870 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §
LukioL (629/1998) 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 9 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 5 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
3) Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle ............................225 €
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
4) Korkeakoulujen arviointineuvoston lautakunnan päätös
hakemukseen, joka koskee erikoistumisopintojen rekisteriin
merkitsemistä ..........................................................................................1 200 €
A korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998) 14 §
A korkeakoulujen arviointineuvostosta (1320/1995) 3 a §
5) Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetus edeltävää
esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta .......................................................340 €
PerusopetusL (628/1998) 9 §
6) Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja
lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja.........................................................435 €
PerusopetusL (628/1998) 15 §
LukioL (629/1998) 11 §
7) Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana .............................340 €
PerusopetusL (628/1998) 23 §
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8) Kokeilulupa.................................................................................................870 €
PerusopetusL (628/1998) 20 §
LukioL (629/1998) 15 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 23 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 10 §
9) Lupa periä oppilasmaksuja.......................................................................340 €
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 37 §
10) Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista.......300 €
PerusopetusL (628/1998) 37 §
LukioL (629/1998) 30 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 9 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 40 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 16 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 30 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 5 §
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §
Valtioneuvoston ohjesääntö (1522/1995) 11 §
11) Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttaminen, joka
koskee opiskelijapaikkamäärää ja sijaintipaikkoja................................870 €
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 7 §
12) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa.......................180 €
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
13) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta
vihkiä avioliittoon.......................................................................................180 €
Avioliittolaki (234/1929) 113 §
14) Päätös vihkimisoikeudesta uskonnolliselle yhdyskunnalle.....................245 €
Avioliittolaki (234/1929) 14 §
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Valtiovarainministeriön asetus
valtiokonttorin maksullisista suoritteista
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:
1§
Liiketaloudellisin

perustein
suoritteet

hinnoiteltavat

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtiokonttori
hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) sopimukseen perustuva muun kuin valtion varoista suoritettavan eläketurvan hoitopalvelu eläketurvasta vastuussa olevalle eläkelaitokselle tai yhteisölle;
2) lainanotto-, velanhoito-, sijoitus- ja
säilytyspalvelut valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisille liikelaitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja erityisistä syistä valtionhallinnon
ulkopuolisille yhteisöille;
3) arvopaperistettujen lainojen hoito- ja
sijoituspalvelut tarkoitusta varten perustetuille erityisyhteisöille;
4) pyynnöstä toimitetut lainojen saldo- ja
vakuustodistukset, jälkipanttaussitoumukset,
vakuuksien uudistamiset ja vaihdot ja muut
asiakirjat sekä muut lainoja koskevat pyynnöstä toimitetut tulosteet ja tiedostot lukuun
ottamatta viranomaistoimintaa varten tarvittavia asiakirjoja, tulosteita ja muita tallenteita;

5) valtiokonttorin hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja
toimistopalvelut valtiokonttorin ulkopuolisille,
6) tilaukseen perustuva henkilöstön käyttö
valtiokonttorin ulkopuolisissa koulutus-,
suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä;
7) valtiokonttorin toimintaan liittyvät messutapahtumat ja muut koulutuspalvelut;
8) julkaisut ja jäljenteet;
9) valtiokonttorin palvelukeskuksen tuottamat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut
valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille
sekä Ritarikuntien kanslialle.
2§
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain
34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon
antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää valtiokonttori
noudattaen, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.
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3§
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden
2011 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan valtiokonttorin
maksullisista suoritteista 15 päivänä joulukuuta 1993 annettu valtiovarainministeriön
päätös (1250/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006
Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen
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Opetusministeriön asetus
yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään yliopistolain
(645/1997) 1 §:ssä tarkoitettujen yliopistojen
suoritteiden maksullisuudesta ja maksuista.

tyvät maksut peritään omakustannusarvon
mukaisina, paitsi opetuksen osalta, joka on
koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä
syistä maksutonta. Erillisten opintojen maksulliset suoritteet on lueteltu tarkemmin asetuksen liitteessä.
3§

2§
Opetukseen liittyvät julkisoikeudelliset suoritteet
Yliopistolain (645/1997) 8 §:n mukaan
korkeakoulututkintoon johtava opetus on
opiskelijalle maksutonta.
Julkisoikeudellisia suoritteita ovat yliopistojen tutkinnoista annetussa valtioneuvoston
asetuksen (794/2004) 19 §:ssä säädetty opettajankoulutuksen opinnot suoritettaessa niitä
erillisinä opintoina, sekä yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista
annetussa opetusministeriön asetuksessa
(568/2005) säädetty erikoistumiskoulutus.
Edellä mainitut suoritteet ovat koulutus- ja
kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä yksittäisille opiskelijoille järjestettynä koulutuksena
maksuttomia.
Muiden kuin 2 momentissa mainittujen
erillisten opintojen suorittamisoikeuteen liit-

Yliopistojen muut julkisoikeudelliset suoritteet
Haettaessa yliopistolain 18 §:n mukaisesti
oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, jos
opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautua yliopiston määräämällä tavalla lukuvuosittain
läsnä olevaksi tai poissa olevaksi, hakemuksen käsittelystä 35 euroa.
Yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 26 §:n 5 momentissa säädetystä opettajankoulutukseen
liittyvästä vastaavuustodistuksesta tai sitä
koskevaan hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä peritään 126 euroa.
Eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/1990)
1 §:n mukaisesta kuulustelusta eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemuksen osalta sekä
poronlihan tarkastuksesta annetun asetuksen
(499/1991) 10 §:n mukaisesta kuulustelusta
lihantarkastuslainsäädännön
tuntemuksen
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osalta yliopisto perii kirjalliseen kuulusteluun
osallistumisesta 34 euroa ja ilman kirjallista
kuulustelua annettavasta todistuksesta 17 euroa.
Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen (520/1997) 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta
yliopisto perii 34 euroa ja kokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta
17 euroa.
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta peritään
hammaslääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakevilta teoriakuulustelusta
750 euroa, käytännön kokeesta 1 115 euroa ja
hallinnon kuulustelusta 300 euroa. Lääkärin
ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakevilta peritään kliinisestä kuulustelusta 274
euroa, suomalaisen terveydenhuollon kuulustelusta 274 euroa ja käytännön potilaskokeesta 751 euroa.
4§

koitetuista jäljenteistä ja tulosteista peritään
omakustannusarvoa vastaava hinta.
5§
Avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvät julkisoikeudelliset suoritteet
Opetus ja kuulustelut ovat maksuttomia
koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä
syistä. Maksu peritään opetuksen järjestämiseen liittyvistä opiskelijapalveluista niiden
tuottamiskustannusten perusteella (omakustannusarvo). Maksu peritään myös opetuksen
erityisjärjestelyistä ja oppimateriaaleista omakustannusarvon mukaan. Avoimen yliopistoopetuksen maksulliset suoritteet on tarkemmin lueteltu asetuksen liitteessä.
Perittävän maksun suuruus ja sen vastineena saatavat palvelut on ilmoitettava
avointa yliopisto-opetusta tarjottaessa.
Muun oppilaitoksen yliopistolta tilaamista
avoimen yliopisto-opetuksen toteuttamiseen
liittyvistä suoritteista peritään maksut omakustannusarvon mukaan.

Yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluiden muut
kuin liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet
Kirjastojen omista kokoelmista annetut
paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen
käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluetteloiden, avoimien julkaisuarkistojen, kansallisbibliografian, kansallisdiskografian ja kansallisen verkkosanaston hakukäyttö ovat koulutus- ja kulttuuripoliittisista syistä maksuttomia.
Kaukopalvelusta, joka annetaan tai välitetään valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille sekä muille valtion ja kuntien viranomaisille samoin kuin kirjastoille, jotka saavat toimintaansa valtionavustusta tai valtionosuutta, peritään aineiston lähettämisestä aiheutuvien kustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille tahoille suoritettujen
maksujen mukainen maksu.
Mitä 2 momentissa on säädetty noudatetaan
myös vastavuoroisuuteen perustuvaan ulkomaille annettavaan kaukopalveluun, ellei kirjastojen kesken ole toisin sovittu.
Muista kuin tämän asetuksen 7 §:ssä tar-

6§
Liiketaloudellisin

perustein
suoritteet

hinnoiteltavat

Valtion maksuperustelain (150/1992)
7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista yliopisto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat täydennyskoulutus, tilatut tutkimukset sekä muut palvelutehtävät ja tilojen
vuokraus, joita yliopisto suorittaa tilauksesta
sekä sellaisen tehtävän yhteydessä tuotettu
tavara.
Kirjasto- ja tietopalveluiden liiketaloudellisia suoritteita ovat tiedonhaut ja muut
tietopalvelusuoritteet, tietoaineistojen luovuttaminen tietovälineellä ja muiden kuin 4 §:n
1 momentissa tarkoitettujen tietokantojen hakukäyttö ja kopiointiluettelointi, asiakkaiden
toimenpiteestä johtuvat ilmoitukset, muu kuin
4 §:ssä tarkoitettu kaukopalvelu, käännös-,
koulutus-, konsultointi-, mikrokuvaus-, konservointi-, ja digitointipalvelut, julkaisut ja
muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

N:o 1200
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7§

8§

Julkisuuslain perusteella annettavat
suoritteet

Voimaantulo

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3
momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta
jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää yliopisto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007 ja on voimassa 30 päivään
kesäkuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan kirjasto- ja
tietopalveluista perittävistä maksuista 25 päivänä tammikuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös (82/1993) sekä avoimesta korkeakouluopetuksesta korkeakouluissa perittävistä maksuista 25 päivänä tammikuuta 1993
annettu opetusministeriön päätös (83/1993).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006
Opetusministeri Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos Eerikki Nurmi
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Liite

Maksutaulukko

Omakustannusarvon mukaisesti perittävät suoritteet
2 § 3 momentti
Erillisten opintojen suorittamisoikeuteen liittyvät omakustannusarvon mukaisesti
perittävät suoritteet:
- erillisiä opintoja koskevan hakemuksen käsittely
- opiskelija- ja opintosuoritustietojen rekisteröinti
- opintosuoritusotteet ja arvosanatodistukset
5§
Avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvät omakustannusarvon mukaisesti perittävät suoritteet
Opiskelun järjestämiseen liittyvät opiskelijapalvelut:
- opinto-oikeuden myöntäminen
- opiskelija- ja opintosuoritustietojen rekisteröinti
- opintosuoritusotteet ja arvosanatodistukset
- opintojen kannalta keskeisten tietojärjestelmien käyttöoikeus
- opintoneuvonta ja opinto-ohjaus
- tiedotus ja opinto-oppaat
- opintojen korvaavuuskäsittelyt
Opetuksen erityisjärjestelyihin liittyvät suoritteet:
- opetuksen sähköinen välittäminen silloin kun se ei sisälly opiskelijapalveluihin
- opetuksen järjestäminen tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, kuten opintomatkana
tai muutaman opiskelijan opetusryhmälle
- myönnetyn opiskeluoikeuden jatkaminen ja opetuksesta erikseen suoritettavat tentit

3547
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Opetusministeriön asetus
opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä
21 päivänä toukokuuta 1999 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 opetushallituksen antamista määräyksistä 504 euroa;
2) kelpoisuustodistuksen
antaminen
muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella perusopetuksen ja
lukion aineenopettajan kelpoisuutta varten
184 euroa;
3) kelpoisuustodistuksen
antaminen
muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta varten 184 euroa;
4) kelpoisuustodistuksen
antaminen
muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta varten 184 euroa;
5) opetushallituksen päätös opettajan riittävistä opinnoista vieraskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää opetusta ja steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta sekä montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta
varten 184 euroa;
6) opetushallituksen päätös steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittävistä opinnoista 184 euroa;
7) opetushallituksen yleisiä kielitutkintosuorituksia arvioimaan oikeutetuista henkilöistä arvioijarekisteriin merkitseminen 38
euroa;
8) päätös ulkomailla suoritettujen korkea-

kouluopintojen rinnastamisesta Suomessa
suoritettaviin korkeakouluopintoihin 184 euroa;
9) Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen
tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa laissa tarkoitettu päätös kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään 184 euroa;
10) ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetun merenkulkua koskevan koulutuksen vastaavuudesta päättäminen 184 euroa;
11) opetushallinnon tutkintoon osallistuminen, tutkintomaksu jokaiselta tutkintokerralta
58 euroa;
12) 11 kohdassa mainitun tutkinnon tai sen
osan suorittamisesta annettava todistus 20
euroa;
13) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003)
1 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan:
a) tutkintolautakunnalle, tutkintokohtainen
osallistumismaksu 70 euroa;
b) tutkintosuorituksen vastaanottajalle, tutkintokohtainen osallistumismaksu 45 euroa;
14) julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003)
14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kielitaidosta 90 euroa; sekä
15) kansalaisuuslain (359/2003) 17 §:ssä
tarkoitettu kielitutkintotodistuksen antajan
suorittama arviointi, joka koskee muulla
koulusivistyksellä tai muulla tavalla osoitetun
kielitaidon tasoa 90 euroa.
Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita
ovat myös 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetut kielteiset päätökset.
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2§
Suoritteita, jotka opetushallitus hinnoittelee
liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) koulutus- ja konsultointipalvelut;
2) oppimateriaalin tuottaminen ja siihen
liittyvä kustannustoiminta;
3) opetushallituksen rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;
4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;
5) julkaisut ja kustannuspalvelut;
6) ilmoitukset opetushallituksen julkaisuissa;
7) sähköiset tietotuotteet ja AV-tuotteet;
8) opetushallituksen toimitilojen ja laitteiden käyttö;
9) valokopio- ja muut jäljennökset;
10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä
11) muut tilatut palvelusuoritteet.
Edellä 1 momentin kohdissa 3, 5 ja 7
tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun ne liittyvät koulutusta
koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjestämiseen ja tukemiseen.
Edellä 1 momentin kohdassa 9 tarkoite-

tuista suoritteista voidaan hinta määrätä myös
omakustannusarvon perusteella.
Maksullista on myös 1 momentissa mainittujen suoritteiden käyttöoikeuksien ja muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen.
3§
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää opetushallitus ottaen
huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2009.
Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
perittävä maksu määräytyy ennen tämän
asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden
säännösten mukaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006
Opetusministeri Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus
Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta
1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista, niiden
maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista.
2§

10)
päätös
maakaasumarkkinalain
(508/2000) 2 luvun 4 a §:n mukaisesta
vapautuksesta;
11) päätös kasvihuonekaasujen päästölupaasiassa;
12) päätös päästökauppalain (683/2004)
mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;
13) sähköverkonhaltijoiden valvonta;
14) maakaasuverkonhaltijoiden valvonta;
15) päästökaupparekisterin ylläpito.

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
3§
Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiamarkkinavirasto perii
tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:
1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupaasiassa;
2) päätös sähköjohtojen rakentamislupaasiassa;
3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa
koskevassa asiassa;
4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;
5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa;
6) voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen;
7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1228/2003 artiklan 7 mukaisesta vapautuksesta;
8) päätös tehoreserviin kuuluvien voimalaitosyksiköiden käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;
9) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden
vahvistamista koskevassa asiassa;

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Energiamarkkinavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun
toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut
suoritteet:
1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;
2) Energiamarkkinaviraston henkilöstön
käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnitteluja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat
Energiamarkkinaviraston valvontatehtäviä tai
maksutonta toimintaa;
3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virastoja toimistopalvelut ulkopuolisille;
4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;
5) valokopiot ja muut jäljennökset.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
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tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Energiamarkkinavirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä
säädetään.
4§
Hakemusmaksut
Energiamarkkinaviraston hakemukseen antamista päätöksistä peritään hakijalta maksuja
seuraavasti:
1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:
a) päätös sähköverkkolupahakemukseen
2 800 euroa;
b) päätös maakaasuverkkolupahakemukseen 2 200 euroa;
c) päätös järjestelmävastaavan sähköverkkolupahakemukseen 10 000 euroa;
d) päätös järjestelmävastaavan maakaasuverkkolupahakemukseen 7 000 euroa;
e) päätös sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa
2 200 euroa;
f) päätös maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 200 euroa;
2) sähköjohtojen rakentamislupa-asiat:
a) päätös nimellisjännitteeltään vähintään
110 ja alle 400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 4 000 euroa;
b) päätös nimellisjännitteeltään vähintään
400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 6 000 euroa;
3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:
a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan
hakemukseen 2 500 euroa;
b) päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;
4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 2 200 euroa;
5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa 2 200 euroa;
6) sähkön alkuperän varmentamisesta ja
ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) mukaisia voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen 1 200
euroa;

7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1228/2003 artiklan 7 mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;
8) päätös maakaasumarkkinalain 2 luvun
4 a §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000
euroa;
9) päätös tehoreserviin kuuluvien voimalaitosyksiköiden käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;
a) päätös sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain (1082/2006) 10 §:n 1 kohdassa
tarkoitettujen sääntöjen vahvistamisesta 8 000
euroa;
b) päätös alakohdassa a tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;
10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi
kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;
a) sähköntuotannon eräiden tehoreservien
käytettävyyden varmistamisesta annetun lain
10 §:n 2 kohdan mukainen päätös maksujen
määräytymisperusteiden
vahvistamisesta
8 000 euroa;
b) päätös alakohdassa a tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;
11) kasvihuonekaasujen päästölupa-asiat:
a) päätös yhden tai usean samalla sijaintipaikalla sijaitsevan, päästökauppalain 2 §:n
1 momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta 580 euroa;
b) päätös yhden tai usean samalla sijaintipaikalla
sijaitsevan,
päästökauppalain
4 §:ssä tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta 300 euroa;
c) päätös öljynjalostamon päästöluvasta
4 700 euroa;
d) päätös koksaamon päästöluvasta 1 100
euroa;
e) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun terästeollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 4 700
euroa;
f) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun mineraaliteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 1 800
euroa;
g) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun metsäteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 2 200
euroa;
h) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 mo-
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mentin 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetun
petrokemian laitoksen päästöluvasta 4 700
euroa;
i) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kivivillaa tai nokimustaa valmistavan laitoksen
päästöluvasta 1 800 euroa;
j) päätös a alakohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvan muuttamisesta 300 euroa;
k) päätös b alakohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvan muuttamisesta 150 euroa;
l) päätös öljynjalostamon päästöluvan
muuttamisesta 1 900 euroa
m) päätös koksaamon päästöluvan muuttamisesta 600 euroa;
n) päätös terästeollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 900 euroa;
o) päätös mineraaliteollisuuteen kuuluvan
laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 000
euroa;
p) päätös metsäteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 500 euroa;
q) päätös petrokemian laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 900 euroa;
r) päätös kivivillaa tai nokimustaa valmistavan laitoksen päästöluvan muuttamisesta
1 000 euroa;
Kohdan 11 alakohdissa a—i tarkoitettu
lupamaksu peritään myös, kun komission
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan
järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/87/EY nojalla antamien
päästöjen tarkkailua koskevien ohjeiden muutos edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkistamista.
Kohdan 11 alakohdassa a tarkoitettua lupamaksua ei peritä erikseen alakohtien c—i
mukaisten lupamaksujen lisäksi silloin, kun
polttolaitos on kiinteä osa alakohtien c—i
mukaista laitosta ja toiminnanharjoittaja hakee lupaa koko laitokselle.
Kohdan 11 alakohdassa d tarkoitettua
lupamaksua ei peritä, kun koksaamo muodostaa teknisen tai toiminnallisen kokonaisuuden päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2
kohdan alakohdassa b tarkoitetun rauta- tai
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terästehtaan kanssa ja toiminnanharjoittaja
hakee lupaa koko laitokselle.
12) päätös päästökauppalain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;
a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400
euroa;
b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen
muuttamisesta 1 500 euroa.
5§
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut
Energiamarkkinaviraston
suorittamasta
sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään
verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.
Jakelu- ja alueverkonhaltijoilta perittävä
valvontamaksu on 1,15 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden
myyntituotoista, kuitenkin vähintään 6 000
euroa.
Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan valvontamaksu on 300 000 euroa.
6§
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksujen
määrittäminen
Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoitetaan myynninvähennyserillä, kuten arvonlisävero ja luottotappiot, vähennetyn verkkotoiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoiminnan muiden tuottojen summaa.
Jos valvontamaksun määräytymisen perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muunnetaan verkkoliiketoiminnan
myyntituotot valvontamaksua määrättäessä
yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla
12 jaettuna tilikauden pituus kuukausina.
7§
Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut
Energiamarkkinaviraston
suorittamasta
maakaasuverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.
Maakaasuverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 180 euroa verkonhaltijan
edellisenä vuonna verkossaan siirtämää miljoonaa maakaasukuutiometriä kohti, kuiten-
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kin vähintään 5 000 euroa, jos siirretty maakaasumäärä on ollut enintään 5 miljoonaakuutiometriä, ja vähintään 6 000 euroa, jos
siirretty maakaasumäärä on ollut yli 5 miljoonaan
kuutiometriä.
Valvontamaksun
määrä on kuitenkin enintään 50 000 euroa.
Järjestelmävastuuseen määrätyn maakaasuverkonhaltijan valvontamaksu on 100 000
euroa.
8§

1) tilin avausmaksua 50 euroa;
2) tilin käyttömaksua 0,012 euroa päästöoikeudelta vuodessa, kuitenkin vähintään 80
euroa vuodessa ja enintään 4 700 euroa
vuodessa.
Tilin käyttömaksua laskettaessa käytetään
tilillä kalenterivuoden aikana keskimäärin
olevien päästöoikeuksien määrää.

Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Voimaantulo

Energiamarkkinaviraston
suorittamasta
päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään
rekisterin käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007 ja se on voimassa vuoden
2007 loppuun.

9§

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Arto Rajala
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