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EHDOTUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OPETUSHALLITUKSEN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDESTA
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Asetuksen tausta ja pääasiallinen sisäl tö
Lailla Opetushallituksesta (564/2016) ja sen muutoksella (371/2017) Kansallinen
koulutuksen arviointikeskus ja Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia siirtyvät vuoden 2018 alusta lukien Opetushallituksen erillisyksiköiksi. Opetushallitus toimii erillisyksikköjensä hallintovirastona ja huolehtii niiden hallinto- ja tukipalveluista. Muutos oli osa laajempaa valtion keskushallinnon uudistusta. Samalla yhdistettiin Opetushallituksen ja sen erillisyksikköjen maksuasetukset yhdeksi asetukseksi.
Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1296/2019) voimassaolo päättyy 29.2.2020.
Esityksessä ei ehdoteta suoritteiden hintoihin korotuksia. Edellisessä maksuasetuksessa toteutettiin joidenkin volyymillisesti suurempien 1 §:n mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden hintojen korotusesitys. Muutokset johtuivat eri suoritteiden kustannusvastaavuuden nostamisesta lähemmäs valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentin mukaista omakustannusarvoa erityisen työläiden suoritteiden osalta sekä työmarkkinaratkaisujen palkankorotusvaikutuksista. Laskenta 1 §:n mukaisista suoritteista perustuu Opetushallituksen käytössä olevan toimintolaskennan tuottamaan tietopohjaan suoritteiden ja suoriteryhmien tuotoista, niiden tuottamisen aiheuttamista
kokonaiskustannuksista ja kustannusvastaavuudesta. Toimintolaskennan tuottamat
tiedot ovat vuoden 2018 tilinpäätöstietoja. Kustannusvastaavuuslaskelmat laaditaan
Valtiokonttorin määräyksen (VK/1078/00.01/2014) mukaisesti maksullisen toiminnan osa-alueittain, ei siis kaikista suoritteista suoritekohtaisesti vaan suoriteryhmittäin. Maksut määräytyvät kuitenkin suoritekohtaisesti.
Julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoittelu tulee perustua valtion maksuperustelain
6 §:n 1 momentin mukaiseen omakustannusarvoon. Yhdenmukaisen laskennan ja
vuodesta 2015 lukien kerätyn yhdenmukaisen tietopohjan perustalta hinnoittelua on
tarpeen muuttaa erityisesti niiden suoritteiden osalta, joissa kustannusvastaavuus jää
huomattavasti alle omakustannushinnan eli suoritetuotanto on alijäämäistä. Ehdotus
sisältää myös maksuja, joiden hinnoittelu perustuu maksuperustelain 6 §:n 3 momenttiin, jolloin maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos siihen terveyden- ja sairaanhoitoon, muihin sosiaalisiin tarkoituksiin, oikeudenhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista
syistä on perusteltua syytä. Omakustannusarvoa alempien suoritteiden maksut on
tässä esityksessä koottu omaan (2 §) pykälään, kuten valtiovarainministeriö on edellyttänyt.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (3 §:n mukaisesti) sekä ylioppilastutkintolautakunnan (4 §:n mukaisesti) perimille kiinteä hintaisille julkisoikeudellisille
suoritteille ei esitetä korotusta.
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Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltaviin suoritteisiin ei esitetä muutoksia.
1§

Julkisoikeudelliset suoritteet
Pykälässä säädettyjen julkisoikeudellisten suoritteiden, joista peritään omakustannushinta, maksut säilytetään asetuksessa 1296/2019 säädetyn mukaisesti nykyisen suuruisina. Maksujen perusteista on kerrottu edellä mainitun asetuksen perustelumuistiossa.

2§

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi
maksu
Omakustannusarvoa alempia julkisoikeudellisia suoritteet on koottu maksuasetuksen
uudeksi 2 §:ksi. Pykälän 1 momentin 1—3 kohdissa tavoitellaan 75—85 prosentin
kustannusvastaavuutta ja pykälän 1 momentin 4—6 kohdissa auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) mukaisista päätöksistä esitetty hinta kattaa 21 prosenttia suoritteen omakustannusarvosta. Kohtien 1—3 osilta kysymys on todistetusti
pätevän työvoiman saamisesta Suomeen tai opiskelijan saattamisesta Suomessa työmarkkinakelpoiseksi ja asiassa henkilölle aiheutuvien etukäteiskustannusten kompensoinnista. Kohtien 4—6 kohtien osalta kysymys on lakisääteisen edellytyksen
täyttämisen varmistamisesta riittävän monen henkilön osalta tilanteessa, jossa yhteiskunta kyseisiä palveluita tarvitsee. Kohdan 7 osalta Opetushallitus ja oikeustulkkirekisterilautakunta pitävät erityisen tärkeänä. että yksilön oikeusturvan toteutumisen
kannalta välttämätön oikeustulkkirekisteri ei näivety oikeustulkkien jättäessä rekisteröinnin tekemättä liian kalliina suhteessa tuleviin viranomaisten mahdollisiin toimeksiantoihin. Omakustannusarvoa alempi julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoittelu
perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin mukaisiin perusteisiin. Suoritteiden maksut pysyvät nykyisen suuruisina.

3§

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkisoikeudelliset suoritteet
Julkisoikeudelliset arviointipalvelut koostuvat yliopistolain (558/2009) 87 §:ssä ja
ammattikorkeakoululain (351/2003) 9 §:ssä tarkoitetusta laatujärjestelmän arvioinnista. Arvioinnista perittävät maksut säilytetään ennallaan.

4§

Ylioppilastutkintolautakunnan julkisoikeudelliset suoritteet
Ylioppilaslautakunta perii julkisoikeudellisia maksuja ylioppilastutkintokokeista, suoritusten arvostelusta, ylioppilastutkintotodistuksista ja erillisistä todistuksista hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta kiinteän kokelaskohtaisen perusmaksun osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja kiinteän koekohtaisen osallistumismaksun. Perusmaksu
osallistumisesta ylioppilastutkintoon peritään jokaiselta tutkintokerralta. Lisäksi ylioppilastutkintolautakunta perii erillisen kiinteän maksun koesuorituksen arvostelua
koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelystä. Perittävät maksut säilytetään ennallaan.

5§

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet
Opetushallituksen, mukaan lukien sen erillisyksiköt, suoritteiden maksullisuudesta
annettavan Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 5 §:ssä säädettäisiin suoritteista,
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jotka Opetushallitus ja erillisyksiköt hinnoittelevat itse liiketaloudellisin perustein.
Esityksessä ei ole tältä osin päivityksiä.
6§

Julkisuuslain mukaiset maksut
Pykälän sisältöön ei esitetä muutoksia.
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Vaikutukset
Opetushallituksen julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan suuruus (1 000 euroa)
vuodesta 2016 lähtien sekä arvioitu suuruus vuonna 2019 on esitetty alla olevassa
taulukossa. Esitetyillä hinnankorotuksilla arvioidaan, että Opetushallituksen julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta saataisiin nousemaan. Toisaalta kuitenkin myös käsittelyaikoihin on kiinnitetty huomiota, mikä toisaalta vaatii
resurssointia ja näkyy siten myös kasvavina kustannuksina. Jatkossa joissakin suoriteryhmissä tulevat näkymään prosessien kehittäminen ja digitalisaation lisääminen
mm. ilmoittautumis- ja hakemusmenettelyssä. Opetushallituksen alijäämäisyys on
tällä hetkellä n. 0,4—0,3 milj. euroa julkisoikeudellisten suoritteiden osalta, mikä
puolestaan rasittaa ko. summalla viraston perustoimintamenoja.
(1 000 euroa)
TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Maksullisen toiminnan muut tuotot
Tuotot yhteensä
KOKONAISKUSTANNUKSET
Erilliskustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä

2019
Arvio

2018
Toteuma

2018
Tavoite

470

570

570
1
571

600

3
405
57
135
42
642

2017
2016
Toteuma Toteuma

4 924

470

3 505
2
3 507

0

13
1 260
157
405
505
2 340

21
1 681
160
489
659
3 010

852
2

929

4 924

Osuus yhteiskustannuksista
Tukitoimintojen kustannukset
Poistot
Korot
Muut yhteiskustannukset
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

300

336

0

854

929

Kokonaiskustannukset yhteensä

900

978

930

3 194

3 939

333
3

4

-330

-407

-460

313

985

KUSTANNUSVASTAAVUUS HINTATUEN JÄLKEEN

-330

-407

-460

313

985

Kustannusvastaavuus %

63 %

58 %

51 %

110 %

125 %

KUSTANNUSVASTAAVUUS
(tuotot - kustannukset)
Käytetty MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki

Käytettävissä ollut MPL 7.1 §:n mukainen hintatuki

Esitykseen sisältyvät hinnoittelumuutokset tarkoittavat noin 600 000 euron maksutulosta. Maksuasetuksen mukaisista suoritteista arvioidaan saatavan 10 750 000euroa.
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Asian val mistelu
Ehdotus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä Opetushallituksen tekemän
esityksen ja kustannuslaskennan pohjalta. Asetusluonnoksesta on pyydetty valtiovarainministeriön lausunto. Valtiovarainministeriö katsoo, erityisesti kun otetaan huomioon Opetushallituksen alijäämäisyys, että tarkoituksenmukaisinta olisi jatkovalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen valmistella asianmukaiset kustannusvastaavuuslaskelmat ja pyrkiä siihen, että kustannusvastaavuutta parannetaan nostamalla asteittain maksuja ja valtiovarainministeriön mukaan maksuja
on syytä korottaa kustannusten nousua vastaavasti, jotta kustannusvastaavuus ei
heikkene nykyisestä. Asetusehdotusta ei ole tarkistettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä, koska ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja asia on yleiseltä merkitykseltään vähäinen.
Valtioneuvoston määräyksen asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa (TM 021:3.3.2002, muut. 1.12.2012) kohdan 2.2.8 mukaan raha-asiainvaliokunnan puoltoa edellyttävät valtion maksujen vahvistaminen, kun esityksessä on
kysymys vuositasolla vähintään 5 000 000 euron määräisestä maksutulosta. Edellä
mainittu raja ylittyy Opetushallituksen vuosittaisessa koko maksullisessa toiminnassa
ollen runsaat 10 milj. euroa.
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Voi maan tulo
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020 ja olevan voimassa
31 päivään joulukuuta 2020. Asetuksen lyhyt voimassaoloaika johtuu valtiovarainministeriön vaatimuksesta ja liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tulokertymän, kustannusvastaavuuden ja kustannusvastaavuuslaskelman arvioiden puutteellisuudesta.

