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L a k i

N:o 477

perusopetuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 3 §:n 2 momentti,

14 §:n 2 ja 3 momentti, 20 §, 26 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentti, 36 ja 42 §,
sellaisena kuin niistä on 14 §:n 3 momentti laissa 1288/1999, sekä
lisätään 15 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi,

17 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyy 4 ja 5 momentiksi, 18 §:ään
uusi 2 momentti, 22 §:ään uusi 3 momentti, 26 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2
momentti siirtyy 3 momentiksi, 29 §:ään uusi 2—4 momentti, lakiin uusi 31 a ja 36 a—
36 c § seuraavasti:

3 §

Opetuksen järjestämisen perusteet

— — — — — — — — — — — — —
Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja

edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää
oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet

— — — — — — — — — — — — —
Opetushallitus päättää perusopetuksen eri

oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppi-
laanohjauksen ja muun tässä laissa tarkoitetun
opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
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sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppi-
lashuollon keskeisistä periaatteista ja opetus-
toimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista
(opetussuunnitelman perusteet).

Opetusministeriö valmistelee 1 momentis-
sa tarkoitetun tuntijakoa koskevan päätöksen
esiopetusta koskevilta osiltaan yhteistyössä
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ope-
tushallitus valmistelee 2 momentissa tarkoi-
tetun opetussuunnitelman perusteita koskevan
päätöksen esiopetusta, oppilashuoltoa sekä
kodin ja koulun yhteistyötä koskevilta osil-
taan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.

15 §

Opetussuunnitelma

— — — — — — — — — — — — —
Opetussuunnitelma tulee, siltä osin kuin

sen perusteista säädetään 14 §:n 3 momen-
tissa, laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia
tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Ope-
tuksen järjestäjän tulee määrätä myös kodin ja
koulun yhteistyön sekä opetussuunnitelman
perusteiden mukaisen oppilashuollon järjes-
tämistavasta.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Erityisopetus

— — — — — — — — — — — — —
Ennen päätöstä, jolla oppilas otetaan tai

siirretään 2 momentissa tarkoitettuun erityis-
opetukseen, tulee neuvotella oppilaan huol-
tajan kanssa sekä, jos mahdollista, hankkia
oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään
psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus
taikka sosiaalinen selvitys.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Erityiset opetusjärjestelyt

— — — — — — — — — — — — —
Jos oppilaan huoltaja ei ole tehnyt esitystä

opiskelun järjestämisestä 1 momentissa tar-
koitetulla tai sen nojalla säädetyllä tavalla, on

huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi
ennen päätöksen tekemistä. Muille kuin op-
pivelvollisille järjestettävässä opetuksessa on
vastaavasti varattava oppilaalle tilaisuus tulla
kuulluksi.

20 §

Kokeilu

Koulutuksen tai opetuksen kehittämiseksi
järjestettävässä kokeilussa voidaan poiketa
14 §:ssä tarkoitetusta tuntijaosta ja opetus-
suunnitelman perusteista sekä säännöksistä,
jotka koskevat:

1) oppilaalle annettavan opetuksen vuosit-
taista ja viikoittaista määrää sekä oppilaan
päivittäistä työmäärää;

2) koulunkäynnin aloittamisajankohtaa; ja
3) vuosiluokalta toiselle siirtymistä.
Kokeiluluvan myöntää opetusministeriö.

Jos kokeilussa ei poiketa 1 momentin 1—3
kohdassa tarkoitetuista säännöksistä eikä tun-
tijaosta, kokeiluluvan myöntää opetushallitus.

Kokeilulupa myönnetään opetuksen järjes-
täjän hakemuksesta. Lupa tarpeelliseen ko-
keiluun voidaan myöntää sellaiselle opetuk-
sen järjestäjälle, jolla on edellytykset toteuttaa
kokeilu sen tarkoitusta vastaavalla tavalla ja
opetukseen liittyviä oppilaiden oikeuksia vaa-
rantamatta. Kun samaan kokeiluun osallistuu
useiden opetuksen järjestäjien kouluja, koulut
valitaan alueellisesti ja kieliryhmittäin mah-
dollisimman edustavasti.

Kokeilulupa voidaan myöntää enintään
kolmeksi vuodeksi ja sitä voidaan jatkaa
enintään kahdella vuodella. Kokeilussa tulee
noudattaa opetushallituksen hyväksymää ko-
keiluohjelmaa.

22 §

Oppilaan arviointi

— — — — — — — — — — — — —
Jollei oppilaan huoltaja ole tehnyt esitystä

oppilaan jättämisestä vuosiluokalle oppilaan
yleisen koulumenestyksen vuoksi, huoltajalle
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
päätöksen tekemistä.
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7 luku

Oppivelvollisuus sekä oppilaan oikeudet ja
velvollisuudet

26 §

Oppivelvollisuuden suorittaminen

Oppivelvollisen on osallistuttava tämän
lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen
tai saatava muulla tavalla perusopetuksen
oppimäärää vastaavat tiedot. Edellä 25 §:n 2
momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivel-
vollisuuden piirissä olevan tulee osallistua
oppivelvollisuuden alkamisvuonna järjestet-
tävään esiopetukseen.

Opetuksen järjestäjän tulee seurata perus-
opetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja
ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppi-
laan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on
huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee
suoritettua.
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

— — — — — — — — — — — — —
Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetus-

suunnitelman yhteydessä suunnitelma oppi-
laiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaami-
selta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suun-
nitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteu-
tumista. Opetushallituksen tulee opetussuun-
nitelman perusteissa antaa määräykset tämän
suunnitelman laatimisesta.

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä jär-
jestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovel-
lettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään
koulun sisäistä järjestystä, opiskelun estee-
töntä sujumista sekä kouluyhteisön turvalli-
suutta ja viihtyisyyttä.

Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjes-
tyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä
voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja
viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyk-
siä käytännön järjestelyistä ja asianmukaises-
ta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voi-
daan antaa koulun omaisuuden käsittelystä
sekä oleskelusta ja liikkumisesta kouluraken-
nuksissa ja koulun alueella.

31 §

Opetuksen maksuttomuus

Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja
muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työ-
aineet ovat oppilaalle maksuttomia. Vammai-
sella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla
oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta
opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkit-
semis- ja avustajapalvelut, muut opetuspal-
velut, erityiset apuvälineet sekä 39 §:n nojalla
järjestettävät palvelut.
— — — — — — — — — — — — —

31 a §

Oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus saada maksutta ope-
tukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava
oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan
oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvin-
voinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen jär-
jestäjän hyväksymän opetussuunnitelman
mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon
palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa
(66/1972) tarkoitettu kouluterveydenhuolto
sekä lastensuojelulaissa (683/1983) tarkoitet-
tu kasvatuksen tukeminen.

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava sii-
tä, että oppilaalle, jonka käyttäytyminen on
aiheuttanut jäljempänä 36 §:n 1 momentissa
tarkoitetun kurinpitorangaistuksen tai jolta
opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän
ajaksi 36 §:n 2 tai 3 momentin nojalla,
järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilas-
ta ei saa jättää ilman valvontaa 36 §:n 2 ja 3
momentin tarkoittamien toimenpiteiden jäl-
keen.

36 §

Kurinpito

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten
rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee
vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon
enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan
antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on
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vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitet-
tua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon
tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas
voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukau-
deksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen
erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan mää-
rätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta,
jossa opetusta annetaan, taikka koulun jär-
jestämästä tilaisuudesta.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voi-
daan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän
ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen
oppilaan taikka koulussa tai muussa opetus-
tilassa työskentelevän henkilön turvallisuus
kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen
liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti
oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voi-
daan määrätä työpäivän päätyttyä enintään
tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suo-
rittamaan tehtäviään.

36 a §

Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen
täytäntöönpano

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istun-
toon, kirjallisen varoituksen antamista oppi-
laalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on
yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai
laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava
muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpito-
rangaistuksen antamista on oppilaan huolta-
jalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista
36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on il-
moitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen
epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikun-
nan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia
tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräai-
kaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoi-
tuksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä
tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää ope-
tus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan
jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetus-
ryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle
laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva
henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan
opetus toteutetaan ja oppimista seurataan.

Määräaikaista erottamista koskevan pää-
töksen täytäntöönpanosta on voimassa, mitä
hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n 1 ja
2 momentissa ja 32 §:ssä säädetään, ja lisäksi,
mitä jäljempänä 4 momentissa säädetään.

Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkival-
taisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai
koulussa tai muussa opetustilassa työskente-
levän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai
vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmei-
nen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava
käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erot-
taminen voidaan panna täytäntöön sen estä-
mättä, ettei päätös ole lainvoimainen.

Määräaikaista erottamista koskevan pää-
töksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla
olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajan-
kohdasta on päätettävä samalla kun määrä-
aikaisesta erottamisesta päätetään.

Rehtorin ja opettajan päätösvallasta jälki-
istunnon määräämisessä sekä 36 §:n 2—4
momentissa tarkoitetusta asiasta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

36 b §

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan
oppilaan poistaminen

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa
luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taik-
ka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei
noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua
poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla
on myös oikeus poistaa koulun alueelta
oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n
3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epää-
misestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa
tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppi-
laan poistamiseksi välttämättömiä voimakei-
noja, joita voidaan pitää puolustettavina op-
pilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vasta-
rinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarvi-
ointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä
tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamises-
sa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voi-
makeinojen käyttöön turvautuneen opettajan
tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys
tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.
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Voimakeinojen käytön liioittelusta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3
momentissa ja 7 §:ssä.

36 c §

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireillä-
oloon ja tuomioistuimen ratkaisuun

Sinä aikana, jolloin oppilasta vastaan on
vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei
häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai
jatkaa kurinpitomenettelyä.

Jos tuomioistuin on vapauttanut oppilaan
syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa
tai jatkaa samasta syystä muutoin kuin sel-
laisen menettelyn perusteella, jota ei ole
katsottava rikokseksi, mutta josta voidaan
rangaista kurinpidollisesti.

Jos tuomioistuin on tuominnut oppilaan
rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä
määrätä kurinpitorangaistusta. Oppilas saa-
daan kuitenkin erottaa määräajaksi, jos se
oppilaan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien
seikkojen perusteella on perusteltua.

42 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun opetuksen järjes-
täjän päätökseen, joka koskee 13 §:ssä tar-
koitettua uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetusta, oppilaalle annettavaa varoitusta,
oppilaan määräaikaista erottamista, 31, 31 a,
32, 33 §:ssä ja 34 §:n 1 momentissa säädettyä
etua ja oikeutta, haetaan muutosta valittamal-
la hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Muuhun kuin tässä
momentissa mainittuun 36 §:ssä tarkoitettuun
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la lääninhallitukselta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään, jos päätös koskee:

1) oppilaaksi ottamista;
2) oppilaan ottamista tai siirtämistä 17 §:n

2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen
vastoin huoltajan tahtoa tai samassa momen-
tissa tarkoitettua henkilökohtaista opetuksen
järjestämistä koskevaa suunnitelmaa;

3) 18 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjär-
jestelyjä; sekä

4) 27 §:ssä säädettyä perusopetuksen poik-
keavaa aloittamisajankohtaa.

Päätökseen, jonka lääninhallitus on antanut
2 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettua asiaa
koskevasta valituksesta, haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätök-
seen, jonka lääninhallitus on antanut 2 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitettuun valitukseen,
ei saa hakea muutosta valittamalla.

Valitus 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä ja päätöksestä, jolla oppilaalle on
annettu kirjallinen varoitus tai hänet on
erotettu määräajaksi, tulee tehdä 14 päivän
kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan
huoltajalle tiedoksi. Tässä momentissa tar-
koitetut asiat tulee käsitellä kiireellisinä.

Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on rat-
kaistu 3 ja 4 momentissa tarkoitettu asia, ei
saa hakea muutosta valittamalla.

Edellä 22 §:ssä tarkoitettuun oppilaan ar-
viointia koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Oppilaan huoltaja voi
pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä tai
vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen
tai päättöarvioinnin uusimista. Jos oppilaan
huoltaja on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn
uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö
on hylätty, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua
lääninhallitukselta. Arvioinnin uusimisesta ja
oikaisusta säädetään tarkemmin asetuksella.

Kun opetusta järjestetään ulkomailla, toi-
mivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hal-
linto-oikeus ja toimivaltainen lääninhallitus
on Etelä-Suomen lääninhallitus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2003.

Tämän lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut
kodin ja koulun välisen yhteistyön ja oppi-
lashuollon keskeiset periaatteet ja opetustoi-
meen kuuluvan oppilashuollon tavoitteet sekä
29 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset
sisällytetään opetussuunnitelman perusteisiin,
joiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat
otetaan käyttöön kullakin vuosiluokalla ope-
tushallituksen määrääminä ajankohtina, vii-
meistenkin vuosiluokkien osalta viimeistään
1.8.2006. Kodin ja koulun yhteistyön ja

2171N:o 477



oppilashuollon järjestämistavasta sekä 29 §:n
2 momentissa tarkoitetusta suunnitelmasta
päätetään niin, että päätökset tulevat voimaan
samanaikaisesti kuin mainittujen opetussuun-
nitelman perusteiden mukaan laadittu opetus-
suunnitelma otetaan käyttöön kullakin vuo-
siluokalla.

Tämän lain 29 §:n 3 momentin mukaiset
järjestyssäännöt tai muut koulussa sovellet-
tavat järjestysmääräykset tulee ottaa käyttöön
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 478

lukiolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 10 §:n 2 ja 3 momentti,

15 ja 26 §, 29 §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto ja 34 §,
sellaisena kuin niistä on 10 §:n 2 momentti laissa 1184/1998, sekä
lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti,

jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 11 §:ään uusi 4 momentti, 13 §:ään uusi
2 momentti, 21 §:ään uusi 2—5 momentti ja lakiin uusi 26 a—26 c ja 29 a § seuraavasti:

10 §

Tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet

— — — — — — — — — — — — —
Opetushallitus päättää eri aineiden, aine-

ryhmien ja aihekokonaisuuksien sekä muun
tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista
ja keskeisistä sisällöistä sekä oppilaitoksen ja
kodin yhteistyön ja opiskelijahuollon keskei-
sistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan
opiskelijahuollon tavoitteista (opetussuunni-
telman perusteet).

Opetushallitus valmistelee 2 momentissa
tarkoitetun opetussuunnitelman perusteita
koskevan päätöksen kodin ja oppilaitoksen
yhteistyötä sekä opiskelijahuoltoa koskevilta
osiltaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.

Tässä tarkoitetut päätökset tehdään tarvit-

taessa erikseen nuorille ja aikuisille annetta-
vaa opetusta varten. Kodin ja oppilaitoksen
yhteistyötä ja opiskelijahuoltoa koskevia
asioita ei sisällytetä aikuisille annettavaa
opetusta varten laadittaviin opetussuunnitel-
man perusteisiin.

11 §

Opetussuunnitelma

— — — — — — — — — — — — —
Opetussuunnitelma tulee, siltä osin kuin

sen perusteista säädetään 10 §:n 3 momen-
tissa, laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia
tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.
Koulutuksen järjestäjän tulee määrätä myös
kodin ja oppilaitoksen yhteistyön sekä opis-
kelijahuollon järjestämistavasta.
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13 §

Erityiset opetusjärjestelyt

— — — — — — — — — — — — —
Jos opiskelija ei ole tehnyt esitystä opis-

kelun järjestämisestä 1 momentissa tarkoite-
tulla tai sen nojalla säädetyllä tavalla, hänelle
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
päätöksen tekemistä.

15 §

Kokeilu

Koulutuksen tai opetuksen kehittämiseksi
järjestettävässä kokeilussa voidaan poiketa
10 §:ssä tarkoitetusta tuntijaosta ja opetus-
suunnitelman perusteista.

Kokeiluluvan myöntää opetusministeriö.
Jos kokeilussa poiketaan vain opetussuunni-
telman perusteista, kokeiluluvan myöntää
opetushallitus.

Kokeilulupa myönnetään koulutuksen jär-
jestäjän hakemuksesta. Lupa tarpeelliseen
kokeiluun voidaan myöntää sellaiselle kou-
lutuksen järjestäjälle, jolla on edellytykset
toteuttaa kokeilu sen tarkoitusta vastaavalla
tavalla ja opetukseen liittyviä opiskelijoiden
oikeuksia vaarantamatta. Kun samaan kokei-
luun osallistuu useiden koulutuksen järjestä-
jien oppilaitoksia, oppilaitokset valitaan alu-
eellisesti ja kieliryhmittäin mahdollisimman
edustavasti.

Kokeilulupa voidaan myöntää enintään
kolmeksi vuodeksi ja sitä voidaan jatkaa
enintään kahdella vuodella. Kokeilussa tulee
noudattaa opetushallituksen hyväksymää ko-
keiluohjelmaa.

5 luku

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

21 §

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

— — — — — — — — — — — — —
Koulutuksen järjestäjän tulee laatia ope-

tussuunnitelman yhteydessä suunnitelma
opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta,
kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpan-

na suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja
toteutumista. Opetushallituksen tulee opetus-
suunnitelman perusteissa antaa määräykset
tämän suunnitelman laatimisesta.

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä
järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitokses-
sa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla
edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun es-
teetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turval-
lisuutta ja viihtyisyyttä.

Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjes-
tyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä
voidaan antaa oppilaitosyhteisön turvallisuu-
den ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia
määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asian-
mukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi mää-
räyksiä voidaan antaa oppilaitoksen omaisuu-
den käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumi-
sesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella.

Mitä edellä 2 momentissa säädetään, ei
koske aikuisten koulutukseen tarkoitettuja
opetussuunnitelman perusteita eikä opetus-
suunnitelmia. Aikuisten koulutusta varten ei
tarvitse myöskään hyväksyä järjestyssääntöjä
eikä muita määräyksiä.

26 §

Kurinpito

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai
muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee
vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoi-
tus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija
jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyt-
täytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan,
hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määrä-
ajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, sekä erot-
taa asuntolasta määräajaksi tai opintojen
jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toi-
menpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan mää-
rätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta,
jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voi-
daan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän
ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen
opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa
opetustilassa työskentelevän henkilön turval-
lisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai
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uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka ope-
tus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu
kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyt-
täytymisen vuoksi.

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena
rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajak-
si pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiske-
lijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen
liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

26 a §

Menettely kurinpitoasiassa ja kurinpito-
rangaistuksen täytäntöönpano

Ennen 26 §:n 1 tai 4 momentissa tarkoi-
tettua päätöstä on yksilöitävä toimenpiteeseen
johtava teko tai laiminlyönti taikka epäilty
rikos tai siihen liittyvä seikka, kuultava
opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen
selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen anta-
mista on opiskelijan huoltajalle varattava
tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 26 §:ssä
tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava
opiskelijan huoltajalle ja opetuksen epäämi-
sestä tarvittaessa oppilaitoksen sijaintikunnan
sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia teh-
täviä hoitavalle viranomaiselle. Edellä 26 §:n
1 ja 4 momentissa tarkoitetuista toimenpi-
teistä tulee antaa päätös, ja 26 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee kir-
jata.

Opiskelijan määräaikaista erottamista tai
asuntolasta erottamista koskeva päätös voi-
daan panna täytäntöön siitä tehdystä valituk-
sesta huolimatta, ellei koulutuksen järjestäjä
tai hallinto-oikeus toisin päätä.

Päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa
vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen
ajankohdasta on päätettävä samalla kun mää-
räaikaisesta erottamisesta tai asuntolasta erot-
tamisesta päätetään.

Rehtorin ja opettajan päätösvallasta 26 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitetusta asiasta sää-
detään valtioneuvoston asetuksella.

26 b §

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan
opiskelijan poistaminen

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa

luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taik-
ka koulun tilaisuudesta opiskelija, joka ei
noudata 26 §:n 2 momentissa tarkoitettua
poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla
on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta
opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon
26 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta ope-
tuksen epäämisestä.

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarin-
taa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opis-
kelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeino-
ja, joita voidaan pitää puolustettavina opis-
kelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vasta-
rinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarvi-
ointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä
tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamises-
sa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voi-
makeinojen käyttöön turvautuneen opettajan
tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys
tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Voimakeinojen käytön liioittelusta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3
momentissa ja 7 §:ssä.

26 c §

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireillä-
oloon ja tuomioistuimen ratkaisuun

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on
vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei
häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai
jatkaa kurinpitomenettelyä.

Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan
syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa
tai jatkaa samasta syystä muutoin kuin sel-
laisen menettelyn perusteella, jota ei ole
katsottava rikokseksi, mutta josta voidaan
rangaista kurinpidollisesti.

Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan
rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä
määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saa-
daan kuitenkin erottaa määräajaksi tai erottaa
opiskelija-asuntolasta, jos se opiskelijan te-
kemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen
perusteella on perusteltua.
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29 §

Muut edut

— — — — — — — — — — — — —
Vammaisella tai muusta syystä erityistä

tukea tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus
opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin,
muihin opetuspalveluihin ja opiskelijahuollon
palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin siten
kuin siitä erikseen säädetään.

29 a §

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän op-
pimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen ter-
veyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-
mistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa.

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava
siitä, että 29 §:n 2 momentissa tarkoitetulle
opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettä-
vissään olevista terveydenhuollon ja sosiaa-
lihuollon palveluista ja hänet ohjataan hakeu-
tumaan näihin palveluihin.

34 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen jär-
jestäjän päätökseen, joka koskee 9 §:ssä tar-
koitettua uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetusta, opiskelijalle annettavaa varoitusta,
opiskelijan määräaikaista erottamista, opiske-
lijan erottamista asuntolasta määräajaksi tai
opintojen jäljellä olevaksi ajaksi, koulutuk-
sesta pidättämistä rikostutkimuksen ajaksi tai
28 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta, haetaan
muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Muuhun kuin tässä momentissa mainittuun
26 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la lääninhallitukselta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään, jos päätös koskee:

1) opiskelijaksi ottamista;
2) 13 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjär-

jestelyjä;

3) muualla suoritettujen opintojen hyväksi
lukemista; sekä

4) lukion suoritusajan pidentämistä ja
opiskelijan katsomista eronneeksi lukiosta.

Päätökseen, jonka lääninhallitus on antanut
2 momentissa tarkoitettua asiaa koskevaan
valitukseen, haetaan muutosta valittamalla
hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään.

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskeli-
jalle annettavaa varoitusta, määräaikaista
erottamista, asuntolasta erottamista määrä-
ajaksi tai lopullisesti, koulutuksesta pidättä-
mistä rikostutkinnan ajaksi taikka 2 tai 3
momentissa tarkoitettua asiaa, tulee tehdä 14
päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu
opiskelijalle tiedoksi. Tässä momentissa tar-
koitetut asiat tulee käsitellä kiireellisinä.

Hallinto-oikeuden päätökseen ja lääninhal-
lituksen päätökseen, jolla on ratkaistu 3 tai 4
momentissa tarkoitettu asia, ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Edellä 17 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan
arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Opiskelija voi pyytää
rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan
päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Jos
opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn
uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö
on hylätty, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua
lääninhallitukselta. Arvioinnin uusimisesta ja
oikaisusta säädetään tarkemmin asetuksella.

Kun opetusta järjestetään ulkomailla, toi-
mivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hal-
linto-oikeus ja toimivaltainen lääninhallitus
on Etelä-Suomen lääninhallitus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2003.

Tämän lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut
kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön ja
opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ja ope-
tustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoit-
teet sekä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut
määräykset sisällytetään opetussuunnitelman
perusteisiin, joiden mukaan laaditut opetus-
suunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1
päivästä elokuuta 2005. Kodin ja oppilaitok-
sen yhteistyön ja opiskelijahuollon järjestä-
mistavasta sekä 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta suunnitelmasta päätetään niin, että
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päätökset tulevat voimaan samanaikaisesti
kuin mainittujen opetussuunnitelman perus-
teiden mukaan laadittu opetussuunnitelma
otetaan käyttöön.

Tämän lain 21 §:n 3 momentin mukaiset
järjestyssäännöt tai muut oppilaitoksessa so-

vellettavat järjestysmääräykset tulee ottaa
käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta
2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 479

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998)

13 §:n 2 momentti, 20 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 23, 32 ja 35 §, 38 §:n 1
momentin suomenkielinen sanamuoto ja 44 § sekä

lisätään 13 §:ään uusi 3 momentti, 14 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti
siirtyy 3 momentiksi, 28 §:ään uusi 2—4 momentti ja lakiin uusi 35 a—35 c, 37 a ja 44 a §
seuraavasti:

13 §

Koulutuksen tavoitteista päättäminen ja
opetussuunnitelman perusteet

— — — — — — — — — — — — —
Opetushallitus päättää koulutusaloittain ja

tutkinnoittain 12 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen opintojen tavoitteista ja keskeisistä
sisällöistä sekä kodin ja oppilaitoksen yhteis-
työn ja opiskelijahuollon keskeisistä periaat-
teista ja opetustoimeen kuuluvan opiskelija-
huollon tavoitteista (opetussuunnitelman pe-
rusteet).

Opetushallitus valmistelee 2 momentissa
tarkoitetun opetussuunnitelman perusteita
koskevan päätöksen kodin ja oppilaitoksen
yhteistyötä sekä opiskelijahuoltoa koskevilta
osiltaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.

14 §

Opetussuunnitelma

— — — — — — — — — — — — —
Opetussuunnitelma tulee, siltä osin kuin

sen perusteista säädetään 13 §:n 3 momen-

tissa, laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia
tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.
Koulutuksen järjestäjän tulee määrätä myös
kodin ja oppilaitoksen yhteistyön sekä opis-
kelijahuollon järjestämistavasta.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Erityisopetus

Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä
viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun
syyn vuoksi erityisiä opetus- tai opiskelija-
huollon palveluja tarvitsevien opiskelijoiden
opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskeli-
jalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Kokeilu

Opetusministeriö voi myöntää luvan tässä
laissa tarkoitetun koulutuksen kehittämiseksi
tarpeellisen kokeilun järjestämiseen. Opetus-
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hallitus voi myöntää luvan sellaisen kokeilun
järjestämiseen, jossa poiketaan opetussuunni-
telman perusteista.

Kokeilussa voidaan poiketa tutkintojen
rakenteesta, tutkinnoista ja niiden nimikkeis-
tä, tutkintoihin sisältyvistä koulutusohjelmis-
ta, yhteisistä opinnoista ja opintojen laajuu-
desta. Kokeilussa suoritettavan tutkinnon tu-
lee olla tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellainen,
että ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeelli-
set tiedot ja taidot sekä kelpoisuus jatko-
opintoihin saavutetaan.

Kokeiluun osallistuvat koulutuksen järjes-
täjät valitaan hakemuksesta. Kokeiluyksiköitä
valittaessa kokeiluun otetaan mukaan tarvit-
tava määrä koulutuksen järjestäjiä siten, että
kokeilulle asetetut tavoitteet voidaan saavut-
taa. Kokeiluyksiköiden valinnassa otetaan
huomioon kokeiluyksiköiden alueellinen ja
kielellinen edustavuus, mikäli se kokeilun
laajuus ja tavoitteet huomioon ottaen on
perusteltua. Lupa voidaan myöntää sellaiselle
koulutuksen järjestäjälle, jolla on edellytykset
toteuttaa kokeilu sen tarkoitusta vastaavalla
tavalla ja koulutukseen liittyviä opiskelijoiden
oikeuksia vaarantamatta.

Kokeilulupa voidaan myöntää rajoitetuksi
ajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi vuodeksi
siten, että kokeilun tavoitteet toteutuvat.
Kokeilussa tulee noudattaa opetushallituksen
hyväksymää kokeiluohjelmaa.

28 §

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

— — — — — — — — — — — — —
Koulutuksen järjestäjän tulee laatia ope-

tussuunnitelman yhteydessä suunnitelma
opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta,
kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpan-
na suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja
toteutumista. Opetushallituksen tulee opetus-
suunnitelman perusteissa antaa määräykset
tämän suunnitelman laatimisesta.

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä
järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitokses-
sa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla
edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun es-
teetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön
turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjes-
tyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä
voidaan antaa oppilaitosyhteisön turvallisuu-
den ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia
määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asian-
mukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi mää-
räyksiä voidaan antaa oppilaitoksen omaisuu-
den käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumi-
sesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella.

32 §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija voi menettää oikeutensa opis-
kella, jos opinnot tai ammatissa toimiminen
edellyttävät erityisiä taiteellisia tai muita
ammatissa toimimisen edellyttämiä erityisiä
valmiuksia ja jos on ilmeistä, ettei opiskeli-
jalla ole edellytyksiä opintojen asianmukai-
seen suorittamiseen tai tutkintoon johtavassa
ammatissa toimimiseen. Opinnoista, joihin
tätä pykälää sovelletaan, säädetään valtioneu-
voston asetuksella.

35 §

Kurinpito

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai
muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee
vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoi-
tus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija
jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyt-
täytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan,
hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määrä-
ajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa
asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä
olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet
ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan mää-
rätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta,
jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voi-
daan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän
ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen
opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa
opetustilassa työskentelevän henkilön turval-

2179N:o 479



lisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai
uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka ope-
tus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu
kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyt-
täytymisen vuoksi.

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena
rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajak-
si pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiske-
lijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen
liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

35 a §

Menettely kurinpitoasiassa ja opiskelu-
oikeuden menettämistä koskevassa asiassa

sekä kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano

Ennen opiskelijan määräaikaista erottamis-
ta oppilaitoksesta, opiskelijan asuntolasta
erottamista ja kirjallisen varoituksen antamis-
ta opiskelijalle on kurinpitorangaistukseen
syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä,
kuultava opiskelijaa sekä hankittava tarpeel-
linen selvitys. Ennen opiskelijan erottamista
oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta on
kuultava myös opiskelijan huoltajaa. Muista
35 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on il-
moitettava opiskelijan huoltajalle.

Ennen 32 §:ssä tarkoitetun opiskeluoikeu-
den menettämistä koskevan päätöksen teke-
mistä on kuultava opiskelijaa ja hänen huol-
tajaansa sekä hankittava tarpeellinen selvitys.

Kurinpitorangaistuksista ja opiskeluoikeu-
den menettämisestä tulee antaa kirjallinen
päätös ja 35 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut
toimenpiteet tulee kirjata.

Opiskelijan määräaikaista erottamista tai
opiskelija-asuntolasta erottamista koskeva
päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdys-
tä valituksesta huolimatta, jollei koulutuksen
järjestäjä tai hallinto-oikeus toisin päätä.

Päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa
vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen
ajankohdasta on päätettävä samalla kun mää-
räaikaisesta erottamisesta tai asuntolasta erot-
tamisesta päätetään.

Menettelystä tässä pykälässä tarkoitetuissa
asioissa on lisäksi voimassa, mitä hallinto-
menettelylaissa (598/1982) säädetään.

35 b §

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan
opiskelijan poistaminen

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa
luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taik-
ka oppilaitoksen tilaisuudesta opiskelija, joka
ei noudata 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua
poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla
on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta
oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 35 §:n
3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epää-
misestä.

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarin-
taa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opis-
kelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeino-
ja, joita voidaan pitää puolustettavina opis-
kelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vasta-
rinnan vakavuus sekä tilanteen kokonais-
arviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä
tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamises-
sa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voi-
makeinojen käyttöön turvautuneen opettajan
tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys
tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle.

Voimakeinojen käytön liioittelusta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3
momentissa ja 7 §:ssä.

35 c §

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireillä-
oloon ja tuomioistuimen ratkaisuun

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on
vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei
häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai
jatkaa kurinpitomenettelyä.

Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan
syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa
tai jatkaa samasta syystä muutoin kuin sel-
laisen menettelyn perusteella, jota ei ole
katsottava rikokseksi mutta josta voidaan
rangaista kurinpidollisesti.

Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan
rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä
määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saa-
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daan kuitenkin erottaa määräajaksi tai erottaa
opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai jäljellä
olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan
tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikko-
jen perusteella on perusteltua.

37 a §

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan
hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyy-
sisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edel-
lytyksiä lisäävää toimintaa.

Opiskelijaterveydenhuollosta säädetään
kansanterveyslaissa (66/1972) ja opiskelijoi-
den sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien
poistamiseksi tarvittavista palveluista lasten-
suojelulaissa (683/1983).

Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yh-
teistyössä 2 momentissa tarkoitettuja palve-
luita antavien ja järjestävien viranomaisten ja
muiden tahojen kanssa sekä antaa opiskeli-
joille tieto näistä eduista ja palveluista.
Tarvittaessa opiskelija tulee ohjata hakemaan
näitä etuja ja palveluita.

38 §

Opintososiaaliset edut erityisopetuksessa

Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on
oikeus opiskelun edellyttämiin avustajapalve-
luihin, muihin opiskelijahuollon palveluihin
sekä erityisiin apuvälineisiin. Vammaisille
opiskelijoille järjestettävistä muista palveluis-
ta ja tukitoimista säädetään erikseen.
— — — — — — — — — — — — —

44 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen jär-
jestäjän päätökseen, joka koskee opiskelijalle
annettavaa varoitusta, opiskelijan määräai-
kaista erottamista, opiskelijan erottamista
opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opinto-
jen jäljellä olevaksi ajaksi, koulutuksesta
pidättämistä rikostutkimuksen ajaksi tai 37,
38 ja 39 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta,
haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeu-

delta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la lääninhallitukselta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään, jos päätös koskee:

1) opiskelijaksi ottamista;
2) 20 §:ssä säädettyä henkilökohtaisen ope-

tuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa;
3) 21 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjär-

jestelyjä;
4) 30 §:ssä säädettyä opintojen hyväksi

lukemista;
5) 31 §:ssä säädettyä opiskeluaikaa tai

opiskelijan katsomista eronneeksi; sekä
6) 32 §:ssä säädettyä opiskeluoikeuden

menettämistä.
Edellä 2 momentin mukaiseen lääninhalli-

tuksen päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla hallinto-oikeudelta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskeli-
jalle annettavaa varoitusta, määräaikaista
erottamista, asuntolasta erottamista määrä-
ajaksi tai opiskelun jäljellä olevaksi ajaksi,
opiskelusta pidättämistä rikostutkinnan ajaksi
taikka 2 tai 3 momentissa tarkoitettua asiaa,
tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun
päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi. Tässä
momentissa tarkoitetut asiat tulee käsitellä
kiireellisinä.

Edellä 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua
opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen,
nimettyä opiskelijaa koskevaan opintojen
suorittamisaikaa tai -paikkaa koskevaan pää-
tökseen taikka muuta opintojen yksilöllistä
järjestämistä koskevaan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla. Valittaa ei niin
ikään saa edellä 35 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitetussa asiassa. Hallinto-oikeuden pää-
tökseen, jolla on ratkaistu 2 ja 4 momentissa
tarkoitettu asia, ei saa hakea muutosta valit-
tamalla.

44 a §

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa
arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opintojen
etenemistä tai tutkinnon suorittamista koske-
van arvioinnin uusimista. Kirjallinen pyyntö
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tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päät-
tävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Oppisopimuskoulutuksessa pyyntö tehdään
työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta työn-
antajalle. Tietopuolisessa opetuksessa nouda-
tetaan, mitä 1 momentissa säädetään.

Jos opiskelija on tyytymätön 1 ja 2
momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn
uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö
on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin
oikaisua lääninhallitukselta. Oppisopimus-
koulutuksessa uuteen arviointiin pyydetään
oikaisua koulutuksen järjestäjältä. Lääninhal-
litus ja koulutuksen järjestäjä voivat, jos
päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa
toimittamaan uuden arvioinnin. Arvioinnin
uusimisesta ja oikaisusta säädetään tarvitta-
essa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2003.

Tämän lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut
kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön ja
opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ja ope-
tustoimeen kuuluvan opiskelijahuollon tavoit-
teet sekä 28 §:n 2 momentissa tarkoitetut
määräykset sisällytetään opetussuunnitelman
perusteisiin, joiden mukaan laaditut opetus-
suunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1
päivänä elokuuta 2005. Kodin ja oppilaitok-
sen yhteistyön ja opiskelijahuollon järjestä-
mistavasta sekä 28 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta suunnitelmasta päätetään niin, että
päätökset tulevat voimaan samanaikaisesti
viimeistään 1 päivänä elokuuta 2005.

Tämän lain 28 §:n 3 momentin mukaiset
järjestyssäännöt tai muut oppilaitoksessa so-
vellettavat järjestysmääräykset tulee ottaa
käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta
2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 480

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain

(631/1998) 11 § sekä
lisätään 16 §:ään uusi 6 a kohta seuraavasti:

11 §

Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia
koskeva viittaussäännös

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen
sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain opiskelijan oi-
keuksia ja velvollisuuksia koskevia säännök-
siä:

1) 26 §:n 1 momentin säännöksiä vapaasta
hakeutumisoikeudesta ammatilliseen koulu-
tukseen, lukuun ottamatta henkilöstökoulu-
tusta;

2) 27 §:n 3 ja 5 momentin säännöksiä
opiskelijaksi ottamisen perusteista;

3) 28 §:n säännöksiä turvallisesta opiske-
luympäristöstä;

4) 29 §:n säännöksiä oikeudesta saada
opetusta;

5) 30 §:n säännöksiä opintojen hyväksilu-
kemisesta soveltuvin osin;

6) 32 §:n säännöksiä opiskeluoikeuden me-
nettämisestä;

7) 33 §:n säännöksiä opiskelijan salassapi-
tovelvollisuudesta;

8) 34 §:n säännöksiä opiskelijan velvolli-
suuksista;

9) 35 §:n säännöksiä opiskelijan kurinpi-
dosta;

10) 35 a §:n säännöksiä menettelystä
kurinpitoasiassa ja opiskeluoikeuden menet-
tämistä koskevassa asiassa sekä kurinpitoran-
gaistuksen täytäntöönpanosta soveltuvin osin;

11) 35 b §:n säännöksiä häiritsevän ja
turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poista-
misesta;

12) 35 c §:n säännöksiä kurinpitomenette-
lyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja tuo-
mioistuimen ratkaisuun;

13) 36 §:n säännöksiä opiskelijoiden kuu-
lemisesta;

14) 37 a §:n säännöksiä opiskelijahuollos-
ta; sekä

15) 39 §:n säännöksiä opintososiaalisista
eduista oppisopimuskoulutuksessa.

16 §

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
eräiden säännösten soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen ja
tutkintoihin sovelletaan lisäksi seuraavia am-
matillisesta koulutuksesta annetun lain sään-
nöksiä:
— — — — — — — — — — — — —

6 a) 44 a §:n säännöksiä arvioinnin
uusimisesta ja oikaisusta;
— — — — — — — — — — — — —

HE 205/2002
SiVM 18/2002
EV 302/2002
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2003.

Tämän lain 11 §:n 3 kohdassa tarkoitetut
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
28 §:n 3 momentin mukaiset järjestyssäännöt
tai muut oppilaitoksessa sovellettavat järjes-

tysmääräykset tulee ottaa käyttöön viimeis-
tään 1 päivänä elokuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 481

suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 päivänä kesäkuuta 2003

annetun lain (424/2003) nojalla:

1 luku

Valtionhallinnon kielitutkinnot

1 §

Tutkinnot

Valtionhallinnon kielitutkinnoissa voidaan
osoittaa:

1) suomen tai ruotsin kielen suullinen taito;
2) suomen tai ruotsin kielen kirjallinen

taito; ja
3) suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen

taito.
Hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta anne-

taan arvosana erinomainen, hyvä tai tyydyt-
tävä.

Tutkinnot voidaan suorittaa yhdessä tai
erikseen.

Jos tutkinnoista, jotka koskevat suullista ja
kirjallista taitoa, on annettu sama arvosana,
osoittavat tutkinnot myös arvosanan tasoista
ymmärtämisen taitoa. Muussa tapauksessa
tutkinnot osoittavat myös annetuista arvosa-
noista alemman tasoista ymmärtämisen taitoa.

2 §

Tutkintojen osa-alueet

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kainen tutkinto koostuu puheen ymmärtämi-
sen ja puhumisen osa-alueista.

Edellä 1 §:n 1 momentin 2 kohdan mu-
kainen tutkinto koostuu tekstin ymmärtämi-
sen ja kirjoittamisen osa-alueista.

Edellä 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mu-
kainen tutkinto koostuu puheen ymmärtämi-
sen ja tekstin ymmärtämisen osa-alueista.

2 luku

Valtionhallinnon kielitutkintojen
toimeenpano

3 §

Kielitutkintolautakuntien kokoonpano ja
asettaminen

Opetushallitus nimeää suomen kielen tut-
kintolautakuntaan ja ruotsin kielen tutkinto-
lautakuntaan kumpaankin viisi jäsentä enin-
tään viideksi vuodeksi kerrallaan. Opetushal-
litus määrää jäsenten keskuudesta puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan lautakuntien toi-
mikaudeksi. Lautakuntien sihteerinä toimii
opetushallituksen määräämä opetushallituk-
sen virkamies.

Lautakunnissa tulee olla edustettuna kieli-
taidon arvioinnin ja kielenopetuksen asian-
tuntemus. Lisäksi puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan tulee olla perehtyneitä valtion-
hallinnossa tarvittavaa kielitaitoa koskeviin
kysymyksiin.
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4 §

Lautakuntien tehtävät

Lautakuntien tehtävänä on:
1) antaa opetushallitukselle julkisyhteisö-

jen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain (424/2003) 10 §:n 3 momentissa
ja 11 §:n 5 momentissa tarkoitettuja lausun-
toja;

2) antaa opetushallitukselle 8 §:n 1 mo-
mentissa ja 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
lausuntoja;

3) päättää 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun
tutkinnon hyväksymisestä;

4) päättää julkisyhteisöjen henkilöstöltä
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain
14 §:ssä tarkoitetuista hakemuksista;

5) ottaa vastaan julkisyhteisöjen henkilös-
töltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain
15 §:n 3 momentissa tarkoitettuja uusintasuo-
rituksia;

6) käsitellä muita valtionhallinnon kielitut-
kintojen kehittämiseen liittyviä periaatteelli-
sia tai muutoin tärkeitä asioita;

7) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita
toimialansa asioista;

8) suorittaa muut tässä asetuksessa säädetyt
tai opetushallituksen määräämät tehtävät.

5 §

Lautakuntien kokoukset

Lautakuntien kokoukset tutkintojen toi-
meenpanoa varten pidetään yleensä kerran
kuukaudessa.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla.
Erimielisyyden sattuessa asia ratkaistaan yk-
sinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet
menevät tasan, lautakunnan kannaksi tulee se
mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

6 §

Lautakuntien sihteeri- ja toimistotehtävät

Lautakuntien sihteeri- ja toimistotehtävät
hoidetaan opetushallituksessa virkatyönä.

7 §

Tutkintojen vastaanottaminen

Tutkinto, joka koskee erinomaista kielitai-
toa, on suoritettava tutkintolautakunnalle.

Muut tutkinnot suoritetaan opetushallituk-
sen määräämälle tutkintosuoritusten vastaan-
ottajalle.

8 §

Tutkintosuoritusten vastaanottajat

Opetushallitus määrää tutkintosuoritusten
vastaanottajat hakemuksen perusteella enin-
tään viideksi vuodeksi kerrallaan kielitutkin-
tolautakunnan annettua asiasta lausunnon.
Tutkintolautakunnan puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja eivät voi toimia tutkintosuori-
tusten vastaanottajina.

Tutkintosuoritusten vastaanottajan tehtävä-
nä on päättää 7 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen tutkintojen arvioinnista julkisyhteisöjen
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta anne-
tun lain nojalla annettujen määräysten ja
ohjeiden mukaisesti sekä suorittaa muut tässä
asetuksessa säädetyt tai opetushallituksen
antamat tehtävät.

9 §

Todistukset

Tutkinnon suorittamisesta annetaan todis-
tus. Kielitutkintolautakunnan antamat todis-
tukset allekirjoittaa tutkintolautakunnan pu-
heenjohtaja tai, jos hän on estynyt, varapu-
heenjohtaja. Opetushallituksen määräämä tut-
kintosuoritusten vastaanottaja allekirjoittaa
antamansa todistukset.

10 §

Testien laatiminen

Tutkintolautakunnalle suoritettavissa tut-
kinnoissa käytettävien testien laatimisesta ja
käytöstä päättää opetushallitus kielitutkinto-
lautakunnan annettua asiasta lausunnon.

Tutkintosuoritusten vastaanottaja vastaa
käyttämiensä testien laatimisesta ja käytöstä
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta

2186 N:o 481



kielitaidosta annetun lain nojalla annettujen
määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

11 §

Palkkiot

Tutkintolautakuntien jäsenille ja tutkinto-
suoritusten vastaanottajille suoritetaan ope-
tushallituksen vahvistamien perusteiden mu-
kaiset palkkiot.

12 §

Toimeenpanon valvonta

Tutkintosuoritusten vastaanottajan tulee
toimittaa opetushallitukselle sen valvontateh-
tävänsä hoitamiseksi tarvitsemat tutkintojen
toimeenpanoa koskevat tiedot.

Opetushallitus voi peruuttaa nimeämisen
kielitutkintolautakunnan jäseneksi tai tutkin-
tolautakuntaa kuultuaan määräyksen tutkin-
tosuoritusten vastaanottajaksi, jos lautakun-
nan jäsenen tai tutkintosuoritusten vastaanot-
tajan suorittamassa kielitutkintojen toimeen-
panossa ilmenee olennaisia epäkohtia.

3 luku

Kielitaidon osoittaminen yleisillä
kielitutkinnoilla

13 §

Yleisten kielitutkintojen rinnastaminen
valtionhallinnon kielitutkintoihin

Suomen ja ruotsin kielen tutkinnot, jotka
kuuluvat yleisistä kielitutkinnoista annetussa
laissa (668/1994) tarkoitettuihin tutkintoihin,
rinnastetaan valtionhallinnon kielitutkintoihin
seuraavasti:

1) yleisessä kielitutkinnossa osoitetut pu-
humisen ja puheen ymmärtämisen osakokei-
den taitotasot 6 vastaavat valtionhallinnon
kielitutkinnossa osoitettua erinomaista suul-
lista taitoa, taitotasot 4 ja 5 vastaavasti hyvää
suullista taitoa sekä taitotasot 3 vastaavasti
tyydyttävää suullista taitoa;

2) yleisessä kielitutkinnossa osoitetut kir-
joittamisen ja tekstin ymmärtämisen osako-
keiden taitotasot 6 vastaavat valtionhallinnon

kielitutkinnossa osoitettua erinomaista kirjal-
lista taitoa, taitotasot 4 ja 5 vastaavasti hyvää
kirjallista taitoa sekä taitotasot 3 vastaavasti
tyydyttävää kirjallista taitoa;

3) yleisessä kielitutkinnossa osoitetut pu-
heen ymmärtämisen ja tekstin ymmärtämisen
osakokeiden taitotasot 6 vastaavat valtionhal-
linnon kielitutkinnossa osoitettua erinomaista
ymmärtämisen taitoa, taitotasot 4 ja 5 vas-
taavasti hyvää ymmärtämisen taitoa sekä
taitotasot 3 vastaavasti tyydyttävää ymmär-
tämisen taitoa.

14 §

Aikaisemmin voimassa olleiden määräysten
mukaiset yleiset kielitutkinnot

Ennen 1 päivää tammikuuta 2002 suori-
tettujen yleisten kielitutkintojen yhdeksänpor-
taisen taitotasoasteikon tasot vastaavat
13 §:ssä tarkoitettuja kuusiportaisen taito-
tasoasteikon tasoja siten kuin 5 päivänä
toukokuuta 2003 annetussa opetushallituksen
määräyksessä (D:18/011/2003) säädetään.

4 luku

Kielitaidon osoittaminen opintojen
yhteydessä

15 §

Erinomainen suullinen ja kirjallinen
kielitaito

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai
ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kir-
jallinen taito, ei vaadita siltä, joka on kysei-
sellä kielellä

1) saanut 20 §:n mukaisen koulusivistyk-
sensä ja suorittanut korkeakoulussa kypsyys-
näytteen;

2) suorittanut ylioppilastutkinnon, johon
sisältyy vähintään arvosana magna cum laude
approbatur kyseisessä kielessä suoritetussa
äidinkielen kokeessa; taikka

3) suorittanut ylioppilastutkinnon, johon
sisältyy vähintään arvosana eximia cum laude
approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi
toisena kielenä -kokeessa.
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16 §

Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai
ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen
taito, ei vaadita siltä, joka on kyseisellä
kielellä:

1) saanut 20 §:n mukaisen koulusivistyk-
sensä;

2) suorittanut ylioppilastutkinnon, johon
sisältyy hyväksytty arvosana kyseisessä kie-
lessä suoritetussa äidinkielen kokeessa;

3) suorittanut ylioppilastutkinnon, johon
sisältyy vähintään arvosana magna cum laude
approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi
toisena kielenä -kokeessa; taikka

4) suorittanut korkeakoulussa kypsyysnäyt-
teen.

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai
ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen
taito, ei vaadita siltä, joka tässä kielessä on
vähintään arvosanalla hyvä suorittanut kor-
keakoulututkintoon sisältyvän sellaisen kieli-
kokeen tai sellaiset kieliopinnot, jotka osoit-
tavat toisen kotimaisen kielen suullista ja
kirjallista taitoa.

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen kielen
hyvä suullinen ja kirjallinen taito, ei vaadita
siltä, joka on suorittanut korkeakoulussa
vähintään 35 opintoviikon opinnot taikka
arvosanan cum laude approbatur suomen
kielessä tai korkeakoulun antaman todistuk-
sen mukaan vastaavassa oppiaineessa.

Tutkintoa, jolla osoitetaan ruotsin kielen
hyvä suullinen ja kirjallinen taito, ei vaadita
siltä, joka on suorittanut korkeakoulussa
vähintään 35 opintoviikon opinnot taikka
arvosanan cum laude approbatur ruotsin
kielessä tai korkeakoulun antaman todistuk-
sen mukaan vastaavassa oppiaineessa.

17 §

Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjal-
linen taito, ei vaadita siltä, joka tässä kielessä
on arvosanalla tyydyttävä suorittanut korkea-
koulututkintoon sisältyvän sellaisen kieliko-
keen tai sellaiset kieliopinnot, jotka osoittavat

toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista
taitoa.

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, ei
vaadita siltä, joka on suorittanut 16 §:n 3
momentissa tarkoitetussa oppiaineessa vähin-
tään 15 opintoviikon opinnot tai vähintään
arvosanan approbatur.

Tutkintoa, jolla osoitetaan ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, ei
vaadita siltä, joka on suorittanut 16 §:n 4
momentissa tarkoitetussa oppiaineessa vähin-
tään 15 opintoviikon opinnot tai vähintään
arvosanan approbatur.

18 §

Ymmärtämisen taito

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai
ruotsin kielen hyvä ymmärtämisen taito, ei
vaadita siltä, joka on suorittanut vähintään
arvosanan eximia cum laude approbatur toi-
sen kotimaisen kielen pitkässä oppimäärässä
(a-kieli) sisältävän ylioppilastutkinnon.

Tutkintoa, jolla osoitetaan suomen tai
ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito,
ei vaadita siltä, joka on suorittanut vähintään
arvosanan cum laude approbatur toisen ko-
timaisen kielen pitkässä oppimäärässä (a-
kieli) tai vähintään arvosanan eximia cum
laude approbatur toisen kotimaisen kielen
keskipitkässä oppimäärässä (b-kieli) sisältä-
vän ylioppilastutkinnon.

19 §

Korkeakoulututkintotodistukseen merkittävä
kielitaito

Korkeakoulun perustutkinnosta annetta-
vaan todistukseen on merkittävä koulusivis-
tyksen ja kypsyysnäytteen kieli sekä kieli,
jolla opiskelija on suorittanut maan toisen
kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavan
kielikokeen tai kieliopinnot.

20 §

Koulusivistys

Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyk-
sensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetus-
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lain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mu-
kaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan
päättötodistuksessa saanut hyväksytyn ar-
vosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai
ruotsin kielestä.

Sen, joka on suorittanut ylioppilastutkin-
non eri kielellä kuin 1 momentissa tarkoite-
tulla koulusivistyskielellään, katsotaan kui-
tenkin saaneen koulusivistyksensä myös sillä
kielellä, jolla hän on ylioppilastutkinnossa
suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
tai saanut vähintään arvosanan magna cum
laude approbatur suomi toisena kielenä tai
ruotsi toisena kielenä -kokeessa.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004.

22 §

Siirtymäsäännökset

Ennen asetuksen mukaisten kielitutkinto-
lautakuntien toimikauden alkamista nykyiset
suomen ja ruotsin kielen tutkintolautakunnat
voivat antaa opetushallitukselle 8 §:n 1 mo-
mentissa ja 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
lausuntoja.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimas-
sa olleiden säännösten mukaiset kielitutkinnot

ja niissä saadut arvosanat sekä näitä tutkintoja
ja arvosanoja vastaavat muut kielitaitoa osoit-
tavat suoritukset vastaavat 1 §:ssä tarkoite-
tuissa tutkinnoissa osoitettua suomen tai
ruotsin kielen taitoa seuraavasti:

1) tutkinto, joka koskee suomen tai ruotsin
kielen täydellistä hallitsemista, vastaa kielen
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa;

2) arvosana hyvä tutkinnossa, joka koskee
suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjal-
lista taitoa, vastaa kielen hyvää suullista ja
kirjallista taitoa;

3) arvosana tyydyttävä tutkinnossa, joka
koskee suomen tai ruotsin kielen suullista ja
kirjallista taitoa, vastaa kielen tyydyttävää
suullista ja kirjallista taitoa;

4) arvosana erinomainen tutkinnossa, joka
koskee suomen tai ruotsin kielen suullista
taitoa, vastaa kielen erinomaista suullista
taitoa;

5) arvosana hyvä tutkinnossa, joka koskee
suomen tai ruotsin kielen suullista taitoa,
vastaa kielen hyvää suullista taitoa;

6) arvosana tyydyttävä tutkinnossa, joka
koskee suomen tai ruotsin kielen suullista
taitoa, vastaa kielen tyydyttävää suullista
taitoa;

7) arvosana hyvä tutkinnossa, joka koskee
kykyä ymmärtää suomen tai ruotsin kieltä,
vastaa kielen hyvää ymmärtämisen taitoa;

8) arvosana tyydyttävä tutkinnossa, joka
koskee kykyä ymmärtää suomen tai ruotsin
kieltä, vastaa kielen tyydyttävää ymmärtämi-
sen taitoa.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri Salla Rinne
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