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om ändring av lagen om yrkesutbildning

Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om yrkesutbildning (630/1998) 27 § 2 mom.,
ändras 8 § 1 mom., 9 § 2 mom., 12 § 1 mom., 13 § 2 mom., 20 § 2 mom., 23 § 1 mom.,

24 § 3 mom., 27 § 5 mom., 32, 35 och 35 a §, 37 § 1 mom., 39 §, 40 § 3 mom., 42—44 §,
46 § 2 mom., 47 § 1 mom. och 52 § 2 mom.,

av dem 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1391/2001, 13 § 2 mom., 23 § 1 mom., 32, 35 och
35 a § sådana de lyder i lag 479/2003, 24 § 3 mom. sådant det lyder i lag 972/2009 och 44 §
sådan den lyder i lagarna 479/2003, 601/2005 och 1446/2009, och

fogas till lagen nya 27 a, 27 b, 32 a, 32 b och 34 a § som följer:

8 §

Utbildningsanordnare

Undervisnings- och kulturministeriet kan
bevilja en kommun, samkommun, registrerad
sammanslutning eller stiftelse eller ett statligt
affärsverk tillstånd att ordna utbildning.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Tillstånd att ordna utbildning

— — — — — — — — — — — — —
I tillståndet anges utbildningsuppgiften,

vilken innehåller behövliga bestämmelser om
utbildningsstadier, utbildningsområden, exa-
mina, undervisningsspråket, de kommuner i
vilka utbildningen kan ordnas, antalet stude-

rande, en särskild utbildningsuppgift, den
form i vilken utbildningen ordnas samt andra
omständigheter som gäller ordnandet av ut-
bildningen. I fråga om ändring av utbild-
ningsuppgiften beslutar undervisnings- och
kulturministeriet. Ministeriet kan också utan
ansökan ändra de bestämmelser som gäller
utbildningsområdena, examina och antalet
studerande samt andra bestämmelser ifall ut-
bildningsutbudet avsevärt skiljer sig från ut-
bildningsbehovet.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Undervisningens omfattning och innehåll

Examen inom den grundläggande yrkesut-
bildningen omfattar minst två år (80 studie-
veckor). I fråga om utbildningsområdena be-
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stäms genom förordning av statsrådet. Ge-
nom förordning av undervisnings- och kul-
turministeriet föreskrivs närmare om examina
och deras omfattning.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Beslut om utbildningens mål och grunderna
för läroplanen

— — — — — — — — — — — — —
Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för

och det centrala innehållet i de studier som
avses i 12 § 2 mom. särskilt för varje utbild-
ningsområde och examen samt om de centra-
la principerna för samarbetet mellan hemmet
och läroanstalten samt för elevvården och om
målen för den elevvård som hör till undervis-
ningsväsendet (grunderna för läroplanen). I
samband med grunderna för läroplanen be-
slutar Utbildningsstyrelsen vid behov om de
krav på hälsotillståndet som hänför sig till
examina.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Specialundervisning

— — — — — — — — — — — — —
Undervisnings- och kulturministeriet kan

med stöd av 9 § bestämma att ge utbildnings-
anordnaren en särskild uppgift som innebär
att sörja för ordnande av specialundervisning,
den undervisning och handledning som ges i
tränings- och rehabiliteringssyfte i samband
med specialundervisningen samt för utveck-
lings-, handlednings- och stöduppgifter som
gäller undervisningen.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Försök

Undervisnings- och kulturministeriet kan
bevilja tillstånd till ett sådant försök som
behövs för att utveckla utbildningen enligt
denna lag. Utbildningsstyrelsen kan bevilja
tillstånd till sådant försök som avviker från
grunderna för läroplanen.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Utvärdering av utbildningen

— — — — — — — — — — — — —
För den externa utvärderingen finns i an-

slutning till undervisnings- och kulturminis-
teriet ett råd för utbildningsutvärdering som
är ett oberoende sakkunnigorgan. Utbild-
ningsstyrelsen utför uppföljningsutvärde-
ringar av de nationella inlärningsresultaten i
enlighet med de grunder för läroplanen som
avses i 13 §. Undervisnings- och kulturminis-
teriet utarbetar en utvärderingsplan för den
externa utvärderingen av utbildningen och
för uppföljningsutvärderingarna av inlär-
ningsresultaten. Genom förordning av stats-
rådet utfärdas bestämmelser om rådets upp-
gifter, sammansättning, organisering av verk-
samheten, beredningen och verkställandet av
de ärenden som handläggs i rådet samt utvär-
deringsplanens innehåll.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Grunderna för antagning av studerande

— — — — — — — — — — — — —
Undervisnings- och kulturministeriet kan

besluta närmare om grunderna för antagning
av studerande.

27 a §

Tillgänglighet och förutsättningar för antag-
ning som studerande

En omständighet i anslutning till sökan-
dens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får
inte vara ett hinder för antagning som stude-
rande. Som studerande kan dock inte antas
den som på grund av hälsotillstånd eller
funktionsförmåga inte kan genomföra prak-
tiska uppgifter eller inlärning i arbetet i an-
slutning till studierna, om kraven i 32 § på
säkerhet vid studierna så förutsätter och om
detta hinder inte kan undanröjas med rimliga
åtgärder.

I fråga om studier som avses i 32 § ska
som hinder för antagning som studerande
också betraktas beslut om indragning av stu-
dierätten enligt 32 § i denna lag, 11 § 9
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punkten i lagen om yrkesinriktad vuxenut-
bildning, 25 a § i yrkeshögskolelagen
(351/2003) eller 43 a § i universitetslagen
(558/2009), om omständigheter som har sam-
band med skyddet för andras hälsa och säker-
het förutsätter det.

Utbildningsanordnaren ska ge den som an-
söker om att bli antagen som studerande in-
formation om vilka krav på hälsotillstånd och
andra förutsättningar som hänför sig till stu-
dierna.

27 b §

Information om antagning som studerande

Den som ansöker om att bli antagen som
studerande ska på begäran av utbildningsan-
ordnaren lämna sådana uppgifter om sitt häl-
sotillstånd som behövs för bedömning av an-
tagningen.

Den som ansöker om att bli antagen som
studerande ska på begäran av utbildningsan-
ordnaren ge information om beslut om in-
dragning av studierätten då det är fråga om
studier som avses i 32 §.

Utbildningsanordnaren har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att av andra utbildnings-
anordnare, yrkeshögskolor och universitet få
sådana nödvändiga uppgifter om beslut om
indragning av den sökandes studierätt och
grunderna för detta som förutsätts för antag-
ningen som studerande.

32 §

Indragning av studierätten

När studierna eller utövandet av yrket är
förbundna med krav som hänför sig till min-
derårigas säkerhet eller patient- eller kundsä-
kerheten eller säkerheten i trafiken kan ut-
bildningsanordnaren dra in studierätten, om

1) den studerande genom att i sina studier
upprepade gånger eller allvarligt äventyra nå-
gon annans hälsa eller säkerhet har visat sig
vara uppenbart olämplig för praktiska uppgif-
ter eller inlärning i arbetet i anslutning till
studierna,

2) det är uppenbart att den studerande inte
i fråga om hälsotillstånd och funktionsför-
måga uppfyller förutsättningarna för antag-

ning som studerande enligt 27 a § 1 mom.,
eller

3) den studerande vid ansökan om att bli
antagen som studerande har undanhållit så-
dan information om beslut om indragning av
studierätt som avses i 27 b § 2 mom. och som
kunde ha utgjort hinder för antagning som
studerande.

När studierna eller studierelaterad inlär-
ning i arbetet i väsentlig utsträckning förut-
sätter arbete med minderåriga, kan utbild-
ningsanordnaren dra in studierätten om det
behövs i syfte att skydda minderåriga och om
den studerande har dömts till straff för ett
brott som avses i 17 kap. 18, 18 a eller 19 §,
20 kap., 21 kap. 1—3 eller 6 §, 31 kap. 2 §
eller 50 kap. 1, 2, 3, 4 eller 4 a § i strafflagen
(39/1889).

Innan studierätten dras in ska utbildnings-
anordnaren i samråd med den studerande ut-
reda den studerandes möjligheter att söka sig
till någon annan utbildning. Den studerande
kan med sitt samtycke överflyttas till sådan
annan utbildning hos utbildningsanordnaren i
fråga om vilken den studerande uppfyller an-
tagningsvillkoren.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om de studier som omfattas av
denna paragraf.

32 a §

Information om indragning av studierätten

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att en studerande har ett hinder i anslut-
ning till hälsotillståndet eller funktionsförmå-
gan enligt 32 § 1 mom. 2 punkten, kan den
studerande åläggas att genomgå kontroller
och undersökningar som utförs av en legiti-
merad yrkesutbildad person inom hälso- och
sjukvården, om de är nödvändiga för att ut-
reda den studerandes hälsotillstånd och funk-
tionsförmåga. Utbildningsanordnaren svarar
för kostnaderna för kontroller och undersök-
ningar som denna har bestämt att ska utföras.

Utbildningsanordnaren har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att för bedömning av
studierätten få ett skriftligt utlåtande av en av
anordnaren anvisad läkare med självständig
rätt att utöva yrket, av vilket framgår att den
studerande har genomgått kontroll eller un-
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dersökning för utrönande av hälsotillståndet,
samt en på kontrollen eller undersökningen
grundad bedömning av den studerandes funk-
tionsförmåga med anledning av de krav på
hälsotillståndet som studierna ställer.

Utbildningsanordnaren har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att av en annan utbild-
ningsanordnare, en yrkeshögskola och ett
universitet få sådana nödvändiga uppgifter
om beslut om indragning av den studerandes
studierätt och grunderna för detta som förut-
sätts för bedömning av studierätten.

Den studerande ska för bedömning av stu-
dierätten enligt 32 § 2 mom. på begäran av
utbildningsanordnaren visa upp ett straffre-
gisterutdrag enligt 6 § 3 mom. i straffregister-
lagen (770/1993), om den studerande under
studierna eller inlärning i arbetet sköter upp-
gifter som i väsentlig grad förutsätter arbete
bland minderåriga.

Utbildningsanordnaren är trots sekretess-
bestämmelserna skyldig att ge Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården så-
dana uppgifter som är nödvändiga för sköt-
seln av de uppgifter som ålagts verket och
som gäller pågående behandling av indrag-
ning av studierätten enligt 32 § samt beslut
om indragning av studierätten eller överfö-
ring till annan utbildning inklusive besluts-
grunderna.

32 b §

Återställande av studierätt

Den som har fått sin studierätt indragen
med stöd av 32 § 1 mom. 2 punkten kan hos
utbildningsanordnaren anhålla om återstäl-
lande av studierätten. Studierätten ska åter-
ställas om den sökande visar att orsakerna till
indragningen av studierätten inte längre före-
ligger. Den studerande ska lämna utbild-
ningsanordnaren utlåtanden om sitt hälsotill-
stånd.

Utbildningsanordnaren är trots sekretess-
bestämmelserna skyldig att till Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovården
lämna de uppgifter om beslut om återstäl-
lande av studierätten och grunderna för be-
slutet som är nödvändiga för att verket ska
kunna sköta de uppgifter som föreskrivits för
det.

34 a §

Narkotikatest

Utbildningsanordnaren kan ålägga en stu-
derande att visa upp ett intyg över narkotika-
test, om det finns grundad anledning att mis-
stänka att den studerande är narkotikapåver-
kad i studierelaterade praktiska uppgifter el-
ler inlärning i arbetet eller att den studerande
är narkotikaberoende. En ytterligare förutsätt-
ning är att testet är nödvändigt för att klar-
lägga den studerandes funktionsförmåga och
att den studerande sköter uppgifter som krä-
ver särskild noggrannhet, pålitlighet, själv-
ständig omdömesförmåga eller god reak-
tionsförmåga och där den studerandes hand-
lande under narkotikapåverkan eller narkoti-
kaberoende

1) allvarligt äventyrar den studerandes el-
ler någon annans liv eller hälsa,

2) allvarligt äventyrar säkerheten i trafi-
ken,

3) allvarligt äventyrar skyddet eller integri-
teten i fråga om uppgifter som skyddas av
sekretessbestämmelserna, eller

4) väsentligt ökar risken för olaga handel
med och spridning av sådana ämnen som
avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i narkotikala-
gen (373/2008) och som är i utbildningsan-
ordnarens, en i 16 § avsedd arbetsplats eller
en i 17 § avsedd arbetsgivares besittning.

Med intyg över narkotikatest avses ett in-
tyg som utfärdats av en av utbildningsanord-
naren anvisad legitimerad yrkesutbildad per-
son inom hälso- och sjukvården, av vilket
framgår att den studerande har genomgått test
för utrönande av användning av sådan narko-
tika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i
narkotikalagen, samt en på testet grundad
utredning om huruvida den studerande har
använt narkotika för andra än medicinska
ändamål så att den studerandes funktionsför-
måga är nedsatt. Intyget ska visas upp inom
en rimlig tid som utsätts av utbildningsanord-
naren. Den studerandes vårdnadshavare ska
underrättas om att intyg över narkotikatest
krävs.

Utbildningsanordnaren ska i samarbete
med aktörer inom elevvården göra upp skrift-
liga instruktioner för förebyggande av an-

4 951/2011



vändningen av rusmedel och ingripande i
missbruksproblem bland de studerande.

Utbildningsanordnaren svarar för kostna-
derna för intyg över narkotikatest som avses i
denna paragraf.

På narkotikatestning av studerande tilläm-
pas i övrigt vad som i 19 § i lagen om
företagshälsovård (1383/2001) föreskrivs om
testning av arbetstagare.

35 §

Disciplin

En studerande kan ges en skriftlig varning
om han eller hon

1) stör undervisningen,
2) beter sig våldsamt eller hotfullt,
3) gör sig skyldig till fusk eller i övrigt

bryter mot ordningen vid läroanstalten,
4) vägrar att visa upp intyg över narkotika-

test enligt 34 a §, eller
5) enligt en utredning som avses i 34 a §

har använt narkotika för andra än medicinska
ändamål så att hans eller hennes funktions-
förmåga är nedsatt.

Om handlingen eller försummelsen är all-
varlig eller om den studerande fortsätter att
uppföra sig olämpligt på det sätt som avses i
1 mom. efter en skriftlig varning, kan den
studerande avstängas från läroanstalten för
viss tid, högst ett år, samt uppsägas från
elevhemmet för en viss tid eller för den tid
som återstår av studierna.

En studerande som stör undervisningen,
beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventy-
rar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli
tillsagd att lämna klassrummet eller ett annat
rum där undervisningen ges för den tid som
återstår av lektionen, eller en tillställning som
arrangeras av läroanstalten.

En studerande kan förvägras rätt att delta i
undervisningen för högst tre arbetsdagar, om
det föreligger en risk för att säkerheten för en
annan studerande eller person som arbetar
vid läroanstalten eller i ett annat undervis-
ningsutrymme äventyras av elevens våld-
samma eller hotfulla beteende eller om un-
dervisningen eller därtill hörande verksamhet
försvåras orimligt mycket på grund av den
studerandes störande uppförande.

Om en studerande vägrar att genomgå kon-
troller och undersökningar enligt 32 a § 1
mom. för konstaterande av hälsotillståndet,
kan den studerande avhållas från studierna
till dess att han eller hon går med på behöv-
liga kontroller och undersökningar. En stude-
rande som vägrar att visa upp ett straffregis-
terutdrag enligt 32 a § 4 mom. kan avhållas
från studierna till dess att han eller hon går
med på att visa upp ett straffregisterutdrag.

35 a §

Förfarandet i ärenden som gäller indragning
och återställande av studierätten samt i disci-

plinärenden

Beslut om skriftlig varning till en stude-
rande fattas av rektorn. Beslut om indragning
och återställande av studierätten, avstängning
för viss tid, uppsägning från elevhemmet
samt om avhållande från studier fattas av ett
av utbildningsanordnaren tillsatt kollegialt
organ. I organet ska ingå representanter för
åtminstone utbildningsanordnaren, elevvår-
den, lärarna, arbetslivet och de studerande.
Utbildningsanordnaren utser organets ordfö-
rande och övriga medlemmar för högst tre år
i sänder. I ett ärende som gäller indragning
och återställande av studierätten utser utbild-
ningsanordnaren dessutom en representant
för det ställe där den studerande får inlärning
i arbetet. Till ordförande för organet ska utses
någon annan medlem än den som företräder
de studerande. Den medlem som företräder
de studerande ska ha fyllt 15 år. Den medlem
som företräder de studerande har rätt att när-
vara och yttra sig på organets möten. Orga-
nets röstberättigade medlemmar handlar un-
der tjänsteansvar. Närmare beslut om orga-
nets sätt att arbeta och fatta beslut fattas av
utbildningsanordnaren. Två eller flera utbild-
ningsanordnare kan också ha ett gemensamt
organ.

Innan beslut om indragning av studierätten
fattas ska behövlig expertutredning och an-
nan utredning skaffas, och den studerande
och den studerandes vårdnadshavare ska ges
tillfälle att bli hörda.

Innan en studerande avstängs från läroan-
stalten, uppsägs från elevhemmet eller ges en
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skriftlig varning, ska den handling eller för-
summelse som är orsaken till disciplinstraffet
specificeras, behövlig utredning skaffas samt
den studerande ges tillfälle att bli hörd. Innan
en studerande avstängs från läroanstalten el-
ler uppsägs från elevhemmet ska också den
studerandes vårdnadshavare höras. Den stu-
derandes vårdnadshavare ska underrättas om
andra åtgärder enligt 35 §.

I fråga om disciplinstraff, indragning av
studierätten och avhållande från studier ska
ett skriftligt beslut meddelas, och åtgärder
enligt 35 § 3 och 4 mom. ska registreras.

Samtidigt som beslut fattas om indragning
av studierätten, avstängning för viss tid, upp-
sägning från elevhemmet eller avhållande
från studier ska det beslutas om verkställighet
innan beslutet har vunnit laga kraft och om
verkställighetstidpunkten.

37 §

Studiesociala förmåner och vissa andra för-
måner

Inom den grundläggande yrkesutbild-
ningen är undervisningen avgiftsfri för de
studerande. Avgifter kan dock tas ut hos så-
dana studerande som avses i 27 § 4 mom.
Undervisnings- och kulturministeriet kan av
särskilda skäl ge tillstånd att ta ut avgifter hos
de studerande även i andra fall.
— — — — — — — — — — — — —

39 §

Studiesociala förmåner i läroavtalsutbildning

Utöver vad som bestäms i 37 § 1 mom. har
en studerande i läroavtalsutbildning under
den tid som han eller hon deltar i teoretisk
undervisning rätt att få dagpenning, familje-
bidrag samt ersättning för rese- och inkvarte-
ringskostnader enligt vad undervisnings- och
kulturministeriet beslutar. Om den studerande
får lön för samma tid eller har rätt till andra
lagstadgade förmåner än de som anges i
denna lag, har han eller hon dock med avvi-
kelse från det ovan nämnda endast rätt till
ersättning för rese- och inkvarteringskostna-
der.

40 §

Personal

— — — — — — — — — — — — —
I fråga om behörighetsvillkoren för rektor

och lärare bestäms genom förordning av
statsrådet. Undervisnings- och kulturministe-
riet kan av särskilda skäl bevilja dispens från
dessa villkor. Ett universitet kan i ett enskilt
fall förklara en person behörig att ge yrkesut-
bildning på något konstområde.

42 §

Hantering av känslig information

Uppgifter enligt 27 b, 32 a, 32 b och 34 a §
om hälsotillståndet hos en studerande eller
den som ansöker om att bli antagen som
studerande får behandlas endast av dem som
bereder eller fattar beslut om antagningen
som studerande, indragning eller återstäl-
lande av studierätten eller disciplinåtgärder
eller ger utlåtanden i sådana frågor.

Uppgifter om en studerandes straffregister-
utdrag enligt 32 a § får behandlas endast av
dem som bereder eller fattar beslut om in-
dragning av studierätten.

Utbildningsanordnaren ska definiera de
uppgifter som innebär hantering av känslig
information.

Utbildningsanordnaren ska förvara den
känsliga informationen separat från övriga
personuppgifter. Den känsliga informationen
ska avföras ur registret omedelbart när det
inte längre föreligger någon grund för att
bevara den för de lagstadgade uppgifterna,
dock senast fyra år från det att informationen
fördes in i registret.

På behandlingen av personuppgifter tilläm-
pas personuppgiftslagen (523/1999), om inte
något annat bestäms i denna lag.

43 §

Offentlighet och rätt att få uppgifter

På den verksamhet som avses i denna lag
tilllämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999).

En utbildningsanordnare har trots sekre-
tessbestämmelserna vid skötseln av sina upp-
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gifter rätt att av statliga och kommunala myn-
digheter få sådana statistikuppgifter och öv-
riga motsvarande uppgifter som förutsätts för
planering och ordnande av utbildningen.

Utbildningsanordnaren ska trots sekretess-
bestämmelserna på begäran ge de statliga
undervisningsförvaltningsmyndigheterna de
uppgifter som de bestämmer och som krävs
för utvärdering, utveckling, statistikföring
och uppföljning av utbildningen.

Den som har information om de studeran-
des hälsotillstånd och funktionsförmåga och
som är nödvändig för skötseln av uppgifter,
har trots sekretessbestämmelserna rätt att
lämna ut den till

1) rektorn eller chefen för en läroanstalt
och den som ansvarar för säkerheten vid läro-
anstalten, för att garantera en trygg studie-
miljö,

2) de som ansvarar för studiehandledning,
för att kunna anvisa till andra studier eller
stödtjänster,

3) de som ansvarar för studerandehälsovår-
den, för att trygga de studerandes hälsa och
säkerhet och för att i förekommande fall an-
visa till stödåtgärder,

4) de som ansvarar för inlärning i arbetet,
för att garantera säkerheten för de studerande
samt personalen och kunderna på arbetsplat-
sen, samt till

5) polisen och den företrädare för utbild-
ningsanordnaren som har det primära ansva-
ret för att utreda ett hot mot säkerheten, för
att bedöma ett direkt hot mot säkerheten eller
om en studerande vid bedömning av hälsotill-
ståndet konstateras utgöra en fara för andras
säkerhet.

44 §

Ändringssökande

Ändring i ett sådant beslut av en utbild-
ningsanordnare som avses i denna lag och
som gäller skriftlig varning till en studerande,
avstängning av en studerande för viss tid,
uppsägning från elevhem, avhållande från
studier eller en förmån eller rättighet enligt
37, 38 och 39 § får sökas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen så som bestäms i för-
valtningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i ett sådant beslut av en utbild-

ningsanordnare som avses i denna lag och
som gäller indragning eller återställande av
studierätten får sökas hos rättsskyddsnämn-
den för studerande så som bestäms i förvalt-
ningsprocesslagen, om inte något annat före-
skrivs i denna lag.

Hos regionförvaltningsverket får man be-
gära omprövning av ett beslut så som be-
stäms i förvaltningslagen, om beslutet gäller

1) antagning som studerande,
2) en i 20 § föreskriven individuell plan för

hur undervisningen ska ordnas,
3) särskilda undervisningsarrangemang en-

ligt 21 §,
4) den studietid som bestäms i 31 § eller

när en studerande ska anses ha avgått, samt
5) skyldigheten att visa upp ett intyg över

narkotikatest enligt 34 a §.
Ändring i ett beslut som har fattats av

regionförvaltningsverket med anledning av
en begäran om omprövning får sökas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen så som be-
stäms i förvaltningsprocesslagen.

Besvär över beslut som gäller skriftlig var-
ning till en studerande, avstängning för viss
tid, uppsägning från elevhem, indragning el-
ler återställande av studierätten, avhållande
från studier eller ett ärende som avses i 4
mom. samt omprövningsbegäran med anled-
ning av ett beslut som avses i 3 mom. ska
anföras inom 14 dagar från delfåendet av
beslutet. Ärenden enligt detta moment ska
behandlas skyndsamt.

Ett beslut om avstängning av en stude-
rande för viss tid, uppsägning från elevhem,
indragning av studierätten eller avhållande
från studier kan verkställas även om det har
överklagats, om förvaltningsdomstolen eller
rättsskyddsnämnden för studerande inte be-
slutar något annat.

Ändring i beslut enligt 25 § om bedömning
av en studerande, beslut om tiden och platsen
för en namngiven studerandes studier eller
beslut om annan individuell uppläggning av
studierna får inte sökas genom besvär. Be-
svär får inte heller anföras i ett ärende som
avses i 35 § 3 och 4 mom. I ett beslut i vilket
omprövning får begäras enligt 3 mom. i
denna paragraf får ändring inte sökas genom
besvär. I förvaltningsdomstolens avgörande i
ett ärende enligt 3 mom. och i ett beslut med

7951/2011



anledning av en begäran om omprövning som
gäller bedömning får ändring inte sökas ge-
nom besvär.

Ändring i ett beslut av rättsskyddsnämn-
den för studerande som gäller indragning el-
ler återställande av studierätten får sökas ge-
nom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol så som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen. Ärendena ska behandlas skynd-
samt. Ändring i förvaltningsdomstolens be-
slut varigenom har avgjorts ett ärende enligt
5 mom. får inte sökas genom besvär.

46 §

Finansiering

— — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av undervisnings- och

kulturministeriet föreskrivs om de ersätt-
ningar som utbildningsanordnarna betalar till
arbetsgivarna för utbildning som ordnas på
en arbetsplats i samband med de praktiska
arbetsuppgifterna.

47 §

Avgifter som tas ut av de studerande

Genom förordning av undervisnings- och
kulturministeriet föreskrivs om grunderna för

avgifter som tas ut hos de studerande med
stöd av denna lag enligt vad som bestäms om
offentligrättsliga prestationer i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992).
— — — — — — — — — — — — —

52 §

Övergångsbestämmelse som gäller tillstånd
att ordna utbildning

— — — — — — — — — — — — —
Tillstånd att upprätthålla en läroanstalt som

har beviljats med stöd av de lagar som nämns
i 50 § 2 mom. ändras när denna lag träder i
kraft till sådana tillstånd att ordna utbildning
som avses i 9 §. En utbildningsanordnare
som när denna lag träder i kraft driver en
specialyrkesläroanstalt, har en sådan särskild
utbildningsuppgift som avses i 20 § 2 mom.,
om inte undervisnings- och kulturministeriet
beslutar något annat.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Lagens 32 § 2 mom. tillämpas dock endast

på studerande som inlett sina studier efter den
31 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 12 augusti 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Undervisningsminister Jukka Gustafsson
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