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ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 27 §:n 2 momentti,
muutetaan 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti,

20 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 3 momentti, 27 §:n 5 momentti, 32, 35 ja 35 a §,
37 §:n 1 momentti, 39 §, 40 §:n 3 momentti, 42—44 §, 46 §:n 2 momentti, 47 §:n 1 momentti
ja 52 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti laissa 1391/2001, 13 §:n 2 momentti ja 23 §:n 1
momentti sekä 32, 35 ja 35 a § laissa 479/2003, 24 §:n 3 momentti laissa 972/2009 sekä 44 §
laeissa 479/2003, 601/2005 ja 1446/2009, ja

lisätään lakiin uusi 27 a, 27 b, 32 a, 32 b ja 34 a § seuraavasti:

8 §

Koulutuksen järjestäjät

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää
kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yh-
teisölle tai säätiölle taikka valtion liikelaitok-
selle luvan koulutuksen järjestämiseen.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Koulutuksen järjestämislupa

— — — — — — — — — — — — —
Luvassa määrätään koulutustehtävä, joka

sisältää tarpeelliset määräykset koulutusas-
teista, koulutusaloista, tutkinnoista, opetus-
kielestä, kunnista, joissa koulutusta voidaan
järjestää, opiskelijamääristä, erityisestä kou-
lutustehtävästä, koulutuksen järjestämismuo-
dosta ja muista koulutuksen järjestämiseen

liittyvistä asioista. Koulutustehtävän muutta-
misesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.
Ministeriö voi ilman hakemustakin muuttaa
koulutusaloja, tutkintoja ja opiskelijamääriä
koskevia määräyksiä sekä muita määräyksiä,
jos koulutustarjonta merkittävästi poikkeaa
koulutustarpeista.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Opetuksen laajuus ja sisältö

Ammatillisena peruskoulutuksena suori-
tettu tutkinto on laajuudeltaan vähintään kak-
sivuotinen (80 opintoviikkoa). Koulutus-
aloista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Tutkinnoista ja niiden laajuudesta annetaan
tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

HE 164/2010
SiVM 14/2010
EV 370/2010

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100164


13 §

Koulutuksen tavoitteista päättäminen ja
opetussuunnitelman perusteet

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

tutkinnoittain 12 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen opintojen tavoitteista ja keskeisistä si-
sällöistä sekä kodin ja oppilaitoksen yhteis-
työn ja opiskelijahuollon keskeisistä periaat-
teista ja opetustoimeen kuuluvan opiskelija-
huollon tavoitteista (opetussuunnitelman pe-
rusteet). Opetushallitus päättää opetussuunni-
telman perusteiden yhteydessä tarvittaessa
myös tutkintoihin liittyvistä terveydentilaa
koskevista vaatimuksista.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Erityisopetus

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi 9 §:n

nojalla määrätä, että koulutuksen järjestäjän
erityisenä koulutustehtävänä on huolehtia eri-
tyisopetuksen järjestämisestä, erityisopetuk-
sen yhteydessä annettavasta valmentavasta ja
kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta
sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, oh-
jaus- ja tukitehtävistä.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää
luvan tässä laissa tarkoitetun koulutuksen ke-
hittämiseksi tarpeellisen kokeilun järjestämi-
seen. Opetushallitus voi myöntää luvan sel-
laisen kokeilun järjestämiseen, jossa poike-
taan opetussuunnitelman perusteista.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Koulutuksen arviointi

— — — — — — — — — — — — —
Ulkopuolista arviointia varten opetus- ja

kulttuuriministeriön yhteydessä toimii riippu-

mattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen
arviointineuvosto. Opetushallitus tekee 13
§:ssä tarkoitettujen opetussuunnitelman pe-
rusteiden mukaisia kansallisia oppimistulos-
ten seuranta-arviointeja. Koulutuksen ulko-
puolisista arvioinneista ja oppimistulosten
seuranta-arvioinneista opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö laatii arviointisuunnitelman. Valtio-
neuvoston asetuksella annetaan säännökset
koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä,
kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja
neuvostossa käsiteltävien asioiden valmiste-
lusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunni-
telman sisällöstä.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Opiskelijaksi ottamisen perusteet

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää

tarkemmin opiskelijaksi ottamisen perus-
teista.

27 a §

Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen
edellytykset

Hakijan terveydentilaan tai toimintaky-
kyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opis-
kelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuiten-
kaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydenti-
laltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opin-
toihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työs-
säoppimiseen, jos 32 §:ssä tarkoitettuihin
opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset
sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida koh-
tuullisin toimin poistaa.

Kun kysymys on 32 §:ssä tarkoitetuista
opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on
myös tämän lain 32 §:n, ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9
kohdan, ammattikorkeakoululain (351/2003)
25 a §:n tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:n
mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista
koskeva päätös, jos toisten henkilöiden ter-
veyden ja turvallisuuden suojelemiseen liitty-
vät seikat sitä edellyttävät.

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiske-
lijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia ter-
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veydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita
edellytyksiä opintoihin liittyy.

27 b §

Opiskelijaksi ottamiseen liittyvä tiedonsaanti

Opiskelijaksi pyrkivän tulee koulutuksen
järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi otta-
misen arvioinnin edellyttämät terveydenti-
laansa koskevat tiedot.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee koulutuksen
järjestäjän pyynnöstä antaa tieto opiskeluoi-
keuden peruuttamista koskevasta päätöksestä,
kun on kysymys 32 §:ssä tarkoitetuista opin-
noista.

Koulutuksen järjestäjällä on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskeli-
jaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät
tiedot opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeu-
den peruuttamista koskevasta päätöksestä ja
sen perusteluista toiselta koulutuksen järjes-
täjältä, ammattikorkeakoululta ja yliopistolta.

32 §

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Kun opintoihin tai ammatissa toimimiseen
sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turval-
lisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen
järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos:

1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti
tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön
terveyden tai turvallisuuden osoittautunut il-
meisen soveltumattomaksi toimimaan opin-
toihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai
työssäoppimisessa;

2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveyden-
tilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 27 a §:n
1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä; tai

3) opiskelija on opiskelijaksi hakuvai-
heessa salannut sellaisen 27 b §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden pe-
ruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi
voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.

Kun opinnot tai opintoihin kuuluva työssä-
oppiminen edellyttävät olennaisesti alaikäis-

ten parissa työskentelyä, koulutuksen järjes-
täjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on
tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opis-
kelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain
(39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20
luvussa, 21 luvun 1—3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2
§:ssä taikka 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä
tarkoitetusta rikoksesta.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista
koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yh-
dessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus
hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija
voidaan tämän suostumuksella ottaa koulu-
tuksen järjestäjän sellaiseen muuhun koulu-
tukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edelly-
tykset hän täyttää.

Opinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan,
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

32 a §

Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä
tiedonsaanti

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opis-
kelijalla on 32 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn
liittyvä este, hänet voidaan määrätä tervey-
dentilan toteamiseksi laillistetun terveyden-
huollon ammattihenkilön suorittamiin tarkas-
tuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämät-
tömiä opiskelijan terveydentilan tai toiminta-
kyvyn selvittämiseksi. Koulutuksen järjestäjä
vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutki-
muksista aiheutuvista kustannuksista.

Koulutuksen järjestäjällä on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden arviointia varten koulutuksen jär-
jestäjän osoittaman, ammattia itsenäisesti
harjoittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen
lausunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on
tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan
selvittämiseksi sekä tarkastuksen tai tutki-
muksen perusteella laadittu arvio opiskelijan
toimintakyvystä opiskelun edellyttämien ter-
veydentilavaatimusten johdosta.

Koulutuksen järjestäjällä on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättö-
mät tiedot opiskelijan opiskeluoikeuden pe-

3951/2011



ruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen pe-
rusteluista toiselta koulutuksen järjestäjältä,
ammattikorkeakoululta ja yliopistolta.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän
pyynnöstä antaa 32 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua opiskeluoikeuden arviointia varten
nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n
3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä,
jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimis-
jaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten pa-
rissa työskentelyä.

Koulutuksen järjestäjällä on salassapito-
säännösten estämättä velvollisuus antaa Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi vält-
tämättömät tiedot vireillä olevasta 32 §:ssä
tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista
koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeu-
den peruuttamista tai muuhun koulutukseen
siirtämistä koskevasta päätöksestä ja sen pe-
rusteluista.

32 b §

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Se, jolta on peruutettu opiskeluoikeus 32
§:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, voi
hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoi-
keuden palauttamista. Opiskeluoikeus tulee
palauttaa, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoi-
keuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä
enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa koulu-
tuksen järjestäjälle terveydentilaansa koske-
vat lausunnot.

Koulutuksen järjestäjällä on salassapito-
säännösten estämättä velvollisuus antaa Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi vält-
tämättömät tiedot opiskeluoikeuden palautta-
mista koskevasta päätöksestä ja sen peruste-
luista.

34 a §

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opis-
kelijan esittämään huumausainetestiä koske-
van todistuksen, jos on perusteltua aihetta

epäillä, että opiskelija on huumausaineiden
vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa
käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa
tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.
Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on
välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn sel-
vittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa
tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tark-
kuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintaky-
kyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huu-
meiden vaikutuksen alaisena tai huumeista
riippuvaisena toimiminen:

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä
tai toisen henkeä tai terveyttä;

2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvalli-
suutta;

3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännök-
sin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai

4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestä-
jän, 16 §:ssä tarkoitetun työpaikan tai 17
§:ssä tarkoitetun työnantajan hallussa olevien
huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momen-
tin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laitto-
man kaupan ja leviämisen riskiä.

Huumausainetestiä koskevalla todistuk-
sella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän
osoittaman laillistetun terveydenhuollon am-
mattihenkilön antamaa todistusta, josta ilme-
nee, että opiskelijalle on tehty testi huumaus-
ainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoi-
tetun huumausaineen käytön selvittämiseksi,
sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä,
onko opiskelija käyttänyt huumausaineita
muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin si-
ten, että hänen toimintakykynsä on heikenty-
nyt. Todistus on esitettävä koulutuksen jär-
jestäjän määräämässä kohtuullisessa ajassa.
Huumausainetestiä koskevan todistuksen
vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huol-
tajalle.

Koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä
opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia
kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päih-
teiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongel-
miin puuttumiseksi.

Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykä-
lässä tarkoitetusta huumausainetestiä koske-
vasta todistuksesta aiheutuvista kustannuk-
sista.

Opiskelijalle tehtävään huumausainetesta-
ukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveys-
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huoltolain (1383/2001) 19 §:ssä säädetään
työntekijän testauksesta.

35 §

Kurinpito

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen va-
roitus, jos hän:

1) häiritsee opetusta;
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti;
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rik-

koo oppilaitoksen järjestystä;
4) kieltäytyy 34 a §:ssä tarkoitetun huu-

mausainetestiä koskevan todistuksen esittä-
misestä; taikka

5) on 34 a §:ssä tarkoitetun selvityksen
perusteella käyttänyt huumausaineita muihin
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että
hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos
opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua
epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoi-
tuksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppi-
laitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi
vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi
tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uh-
kaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai ter-
veyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä
poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa ope-
tusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestä-
mästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voi-
daan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi,
jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan
tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa
työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan
väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen
vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toi-
minta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan
häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jos opiskelija kieltäytyy 32 a §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuista terveydentilan totea-
miseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutki-
muksista, häneltä voidaan pidättää oikeus
opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu
tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos
opiskelija kieltäytyy 32 a §:n 4 momentissa
tarkoitetusta rikosrekisteriotteen nähtäväksi
antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus

opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu
toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

35 a §

Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja
palauttamista koskevassa asiassa sekä kurin-

pitoasiassa

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta va-
roituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden
peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräai-
kaisesta erottamisesta, asuntolasta erottami-
sesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää
koulutuksen järjestäjän asettama monijäseni-
nen toimielin. Toimielimessä tulee olla aina-
kin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuol-
lon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden
edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimi-
elimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enin-
tään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskelu-
oikeuden peruuttamista ja palauttamista kos-
kevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää
toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppi-
mispaikan edustajan. Toimielimen puheen-
johtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita
edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäse-
nen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskeli-
joita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja pu-
heoikeus toimielimen kokouksessa. Toimieli-
men äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavas-
tuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkem-
min toimielimen toimintatavoista ja päätök-
senteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai
useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista
koskevan päätöksen tekemistä on hankittava
asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja
muu selvitys sekä varattava opiskelijalle ja
hänen huoltajalleen tilaisuus tulla kuulluksi.

Ennen opiskelijan erottamista oppilaitok-
sesta, opiskelijan asuntolasta erottamista ja
kirjallisen varoituksen antamista opiskelijalle
on kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko
tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tar-
peellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle
tilaisuus tulla kuulluksi. Ennen opiskelijan
erottamista oppilaitoksesta tai opiskelija-
asuntolasta on kuultava myös opiskelijan
huoltajaa. Muista 35 §:ssä tarkoitetuista toi-
menpiteistä on ilmoitettava opiskelijan huol-
tajalle.
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Kurinpitorangaistuksista, opiskeluoikeu-
den peruuttamisesta ja opiskelusta pidättämi-
sestä tulee antaa kirjallinen päätös ja 35 §:n 3
ja 4 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee
kirjata.

Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta, määräaikaisesta erottamisesta, asunto-
lasta erottamisesta tai opiskelusta pidättämi-
sestä päätetään, on päätettävä päätöksen täy-
täntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja
täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta.

37 §

Opintososiaaliset edut ja eräät muut edut

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus
on opiskelijalle maksutonta. Edellä 27 §:n 4
momentissa tarkoitetulta opiskelijalta voi-
daan kuitenkin periä maksuja. Erityisestä
syystä opetus- ja kulttuuriministeriö voi antaa
luvan periä opiskelijoilta maksuja muissakin
tapauksissa.
— — — — — — — — — — — — —

39 §

Opintososiaaliset edut oppisopimus-
koulutuksessa

Sen lisäksi, mitä 37 §:n 1 momentissa sää-
detään, oppisopimuskoulutuksessa opiskeli-
jalla on tietopuoliseen opetukseen osallistu-
misen aikana oikeus saada päivärahaa, per-
heavustusta sekä korvausta matka- ja majoit-
tumiskustannuksista siten kuin opetus- ja
kulttuuriministeriö päättää. Jos opiskelijalle
maksetaan samalta ajalta palkkaa tai jos hä-
nellä on oikeus muihin kuin tässä laissa tar-
koitettuihin lakisääteisiin etuihin, opiskeli-
jalla on edellä mainitusta poiketen oikeus
saada ainoastaan korvausta matka- ja majoit-
tumiskustannuksista.

40 §

Henkilöstö

— — — — — — — — — — — — —
Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuk-

sista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi erityisestä
syystä myöntää niistä erivapauden. Yliopisto

voi yksittäistapauksessa todeta henkilön kel-
poiseksi antamaan ammatillista koulutusta
jollakin taiteenalalla.

42 §

Arkaluonteisten tietojen käsittely

Opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan ter-
veydentilaa koskevia 27 b, 32 a, 32 b ja 34 a
§:n mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne,
jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen
opiskelijaksi ottamisesta, opiskeluoikeuden
peruuttamisesta, opiskeluoikeuden palautta-
misesta tai kurinpidosta taikka antavat lau-
suntoja mainituista asioista.

Opiskelijan rikosrekisteriotetta koskevaa
32 a §:n mukaista tietoa saavat käsitellä vain
ne, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen
opiskeluoikeuden peruuttamisesta.

Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä ne
tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tieto-
jen käsittelyä.

Koulutuksen järjestäjän on säilytettävä ar-
kaluonteiset tiedot erillään muista henkilötie-
doista. Arkaluonteiset tiedot tulee poistaa re-
kisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämi-
selle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edel-
lyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään
neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemi-
sestä rekisteriin.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan
henkilötietolakia (523/1999), jollei tässä
laissa toisin säädetä.

43 §

Julkisuus ja tietojensaantioikeus

Tässä laissa tarkoitettuun toimintaan sovel-
letaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia (621/1999).

Koulutuksen järjestäjällä on salassapito-
säännösten estämättä tehtäviään hoitaessaan
oikeus saada valtion ja kunnan viranomai-
selta koulutuksen suunnittelun ja järjestämi-
sen edellyttämät tilastotiedot ja muut vastaa-
vat tiedot.

Koulutuksen järjestäjän tulee salassapito-
säännösten estämättä pyynnöstä toimittaa
valtion opetushallintoviranomaisille niiden
määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittä-
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misen, tilastoinnin ja seurannan edellyttämät
tiedot.

Opiskelijan terveydentilaa ja toimintaky-
kyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta
välttämättömiä tietoja on tiedon haltijalla sa-
lassapitosäännösten estämättä oikeus antaa:

1) oppilaitoksen rehtorille tai johtajalle ja
oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalle
muulle henkilölle opiskelun turvallisuuden
varmistamiseksi;

2) opinto-ohjauksesta vastaaville henki-
lölle muihin opintoihin ja tukipalveluihin oh-
jaamista varten;

3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville
henkilöille opiskelijan terveyden ja turvalli-
suuden varmistamiseksi ja tarvittaviin tuki-
toimiin ohjaamista varten;

4) työssäoppimisesta vastaaville henki-
löille opiskelijan sekä työssäoppimispaikan
henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden
varmistamiseksi; sekä

5) poliisille ja koulutuksen järjestäjän
edustajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa
turvallisuusuhan selvittämisestä, välittömän
turvallisuusuhan arvioimiseksi tai mikäli
opiskelijan todetaan terveydentilan arvioin-
nissa olevan vaaraksi muiden turvallisuu-
delle.

44 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen jär-
jestäjän päätökseen, joka koskee opiskelijalle
annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan
määräaikaista erottamista, opiskelija-asunto-
lasta erottamista, opiskelusta pidättämistä tai
37, 38 ja 39 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta,
haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
delta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen jär-
jestäjän päätökseen, joka koskee opiskeluoi-
keuden peruuttamista tai palauttamista, hae-
taan muutosta opiskelijoiden oikeusturvalau-
takunnalta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Päätökseen haetaan oikaisua aluehallinto-
virastolta siten kuin hallintolaissa säädetään,
jos päätös koskee:

1) opiskelijaksi ottamista;

2) 20 §:ssä säädettyä henkilökohtaisen
opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitel-
maa;

3) 21 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjär-
jestelyjä;

4) 31 §:ssä säädettyä opiskeluaikaa tai
opiskelijan katsomista eronneeksi; sekä

5) 34 a §:ssä säädettyä huumausainetestiä
koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta.

Aluehallintoviraston oikaisuvaatimuksen
johdosta antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskeli-
jalle annettavaa kirjallista varoitusta, määrä-
aikaista erottamista, asuntolasta erottamista,
opiskeluoikeuden peruuttamista tai palautta-
mista, opiskelusta pidättämistä taikka 4 mo-
mentissa tarkoitettua asiaa, sekä oikaisu-
vaatimus 3 momentissa tarkoitetusta päätök-
sestä, tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Tässä momentissa tarkoitetut
asiat tulee käsitellä kiireellisinä.

Opiskelijan määräaikaista erottamista,
opiskelija-asuntolasta erottamista, opiskeluoi-
keuden peruuttamista tai opiskelusta pidättä-
mistä koskeva päätös voidaan panna täytän-
töön siitä tehdystä valituksesta huolimatta,
jollei hallinto-oikeus tai opiskelijoiden oi-
keusturvalautakunta toisin päätä.

Edellä 25 §:ssä tarkoitettua opiskelijan ar-
viointia koskevaan päätökseen, nimettyä
opiskelijaa koskevaan opintojen suoritusaikaa
tai -paikkaa koskevaan päätökseen taikka
muuta opintojen yksilöllistä järjestämistä
koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla. Valittaa ei myöskään saa 35 §:n
3 ja 4 momentissa tarkoitetussa asiassa. Pää-
tökseen, johon saa tämän pykälän 3 momen-
tin mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. Hallinto-oikeuden päätök-
seen, jolla on ratkaistu 3 momentissa tarkoi-
tettu asia, ja arviointia koskevasta oikaisu-
vaatimuksesta annettuun päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Opiskeluoikeuden peruuttamista tai palaut-
tamista koskevaan opiskelijoiden oikeustur-
valautakunnan päätökseen haetaan muutosta
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Nämä asiat tulee käsitellä kiireellisinä. Hal-
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linto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu
5 momentissa tarkoitettu asia, ei saa hakea
muutosta valittamalla.

46 §

Rahoitus

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella

säädetään korvauksista, joita koulutuksen jär-
jestäjät maksavat työnantajille työpaikalla
käytännön työtehtävien yhteydessä järjestet-
tävästä koulutuksesta.

47 §

Opiskelijoilta perittävät maksut

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella
säädetään tämän lain nojalla opiskelijoilta pe-
rittävien maksujen perusteista sen mukaan
kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992)
julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä
maksuista säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

52 §

Koulutuksen järjestämislupaa koskeva siirty-
mäsäännös

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 50 §:n 2 momentissa mainittujen

lakien nojalla myönnetyt ylläpitämisluvat
muuttuvat tämän lain voimaan tullessa 9 §:n
mukaisiksi koulutuksen järjestämisluviksi.
Koulutuksen järjestäjällä, joka tämän lain
voimaan tullessa ylläpitää ammatillista eri-
tyisoppilaitosta, on 20 §:n 2 momentissa tar-
koitettu erityinen koulutustehtävä, jollei ope-
tus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Edellä 32 §:n 2 momenttia sovelletaan kui-
tenkin vain 31 päivän joulukuuta 2011 jäl-
keen opintonsa aloittaneisiin opiskelijoihin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Jukka Gustafsson
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