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ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 1 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 ja 3 momentti,

9 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 19 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 momentti, 26 a, 28, 33 ja
40 §, 42 §:n 1 ja 5 momentti sekä 43 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 20 §:n
1 momentti, 42 §:n 1 momentti ja 43 a § laissa 564/2009 sekä 26 a § laissa 1505/2007, ja

lisätään lakiin uusi 20 a, 20 b, 24 a, 25 a—25 d, 28 a ja 28 b § seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan opetus- ja kulttuuri-
ministeriön toimialaan kuuluviin ammattikor-
keakouluihin.

7 §

Koulutustehtävä

— — — — — — — — — — — — —
Luvan ammattikorkeakoulun koulutusteh-

tävän muuttamiseen, joka koskee sijaintipaik-
koja, antaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

8 §

Tavoitteiden asettaminen

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammatti-

korkeakoulun ylläpitäjä yhdessä ammattikor-
keakoulun kanssa sopivat määrävuosiksi ker-

rallaan ammattikorkeakoulun toiminnalle
asetettavista, kansallisen korkeakoulupolitii-
kan kannalta keskeisistä tavoitteista ja niiden
seurannasta sekä keskeisistä valtakunnalli-
sista kehittämishankkeista.

Jos ammattikorkeakoulukohtaisia määrälli-
siä tavoitteita ei saada muutoin valtakunnalli-
sesti tai alueellisesti yhteensovitetuiksi, ope-
tus- ja kulttuuriministeriö voi päättää ammat-
tikorkeakouluissa opintonsa aloittavien mää-
ristä aloituspaikkojen kokonaismääränä ja
tarvittaessa kokonaan tai osittain tutkinnoit-
tain.

9 §

Laadunarviointi

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä

toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä
korkeakoulujen arviointineuvosto. Tarkempia
säännöksiä arviointineuvostosta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella.
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13 §

Rehtori, vararehtori ja muu ylin johto

Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toi-
mintaa sekä käsittelee ja ratkaisee ammatti-
korkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat
asiat, jollei laissa, valtioneuvoston tai opetus-
ja kulttuuriministeriön asetuksessa taikka am-
mattikorkeakoulun säännöissä toisin säädetä
tai määrätä.
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää kou-

lutusohjelmista ammattikorkeakoulun esityk-
sestä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään
ministeriön päätöksen sisällöstä. Ammatti-
korkeakoulu päättää koulutusohjelmien ope-
tussuunnitelmista.

— — — — — — — — — — — — —

6 luku

Opiskelijat

20 §

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi hen-
kilö, joka on suorittanut:

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non järjestämisestä annetussa laissa
(672/2005) tarkoitetun tutkinnon;

2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vas-
taavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella
tarkemmin säädetään;

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa (631/1998) tarkoitetun amma-
tillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon,
erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan
aikaisemman tutkinnon sen mukaan kuin
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella
tarkemmin säädetään; tai

4) ulkomaisen koulutuksen, joka asian-

omaisessa maassa antaa kelpoisuuden kor-
keakouluopintoihin.
— — — — — — — — — — — — —

20 a §

Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edel-
lytykset

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 har-
joitteluun, jos 25 a §:ssä tarkoitettuihin opin-
toihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä
edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin
toimin poistaa.

Kun kysymys on 25 a §:ssä tarkoitetuista
opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on
myös ammatillisesta koulutuksesta annetun
lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan,
tämän lain 25 a §:n tai yliopistolain
(558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeu-
den peruuttamista koskeva päätös, jos toisten
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suo-
jelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

Ammattikorkeakoulun tulee antaa opiskeli-
jaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia tervey-
dentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edel-
lytyksiä opintoihin liittyy.

20 b §

Opiskelijavalintaan liittyvä tiedonsaanti

Kun kysymys on 25 a §:ssä tarkoitetuista
opinnoista, opiskelijaksi pyrkivän tulee am-
mattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskeli-
jaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät ter-
veydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta
päätöksestä.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskeli-
jaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät
tiedot opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeu-
den peruuttamista koskevasta päätöksestä ja
sen perusteluista toiselta ammattikorkeakou-
lulta, yliopistolta ja koulutuksen järjestäjältä.
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24 a §

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiske-
luympäristöön.

Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä järjes-
tyssäännöt tai antaa muut järjestysmääräyk-
set, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opis-
kelun esteetöntä sujumista sekä ammattikor-
keakouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyi-
syyttä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa järjes-
tyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä
voidaan antaa ammattikorkeakouluyhteisön
turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tar-
peellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä
ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi
määräyksiä voidaan antaa ammattikorkea-
koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleske-
lusta ja liikkumisesta ammattikorkeakoulun
tiloissa ja sen alueella.

25 a §

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turval-
lisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta
taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaa-
timuksia, ammattikorkeakoulu 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 har-
joittelussa;

2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveyden-
tilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 20 a §:n
1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä; tai

3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut
sellaisen 20 a §:n 2 momentissa tarkoitetun
tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista kos-
kevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää
hänen valintansa opiskelijaksi.

Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoit-
telu edellyttävät olennaisesti alaikäisten pa-
rissa työskentelyä, ammattikorkeakoulu voi
peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen

alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija 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 tai 50
luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta
rikoksesta.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista
ammattikorkeakoulun on selvitettävä yhdessä
opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus ha-
keutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voi-
daan tämän suostumuksella siirtää ammatti-
korkeakoulun sellaiseen muuhun koulutuk-
seen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytyk-
set hän täyttää.

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

25 b §

Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä
tiedonsaanti

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opis-
kelijalla on 25 a §: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. Ammattikorkeakoulu
vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutki-
muksista aiheutuvista kustannuksista.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden arviointia varten ammattikorkea-
koulun osoittaman, ammattia itsenäisesti har-
joittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen lau-
sunto, 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.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättö-
mät tiedot opiskelijan opiskeluoikeuden pe-
ruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen pe-
rusteluista toiselta ammattikorkeakoululta,
yliopistolta ja koulutuksen järjestäjältä.
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Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun
pyynnöstä antaa 25 a §:n 2 momentissa tar-
koitettua opiskeluoikeuden arviointia varten
nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n
3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä,
jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opin-
toihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä,
jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten pa-
rissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada toiselta
ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottami-
sen edellyttämät välttämättömät tiedot vi-
reillä olevasta 25 a §:ssä tarkoitetusta opiske-
luoikeuden peruuttamista koskevasta käsitte-
lystä, jos opiskelija on hakenut ammattikor-
keakouluun siirto-opiskelijana.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä velvollisuus antaa Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi vält-
tämättömät tiedot vireillä olevasta 25 a §:ssä
tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista
koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeu-
den peruuttamista tai muuhun koulutukseen
siirtämistä koskevasta päätöksestä ja sen pe-
rusteluista.

25 c §

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Se, jolta on peruutettu opiskeluoikeus 25 a
§:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, voi
hakea ammattikorkeakoululta opiskeluoikeu-
den palauttamista. Opiskeluoikeus tulee pa-
lauttaa, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoi-
keuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä
enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa ammatti-
korkeakoululle terveydentilaansa koskevat
lausunnot. Opiskeluoikeuden palauttamisesta
päättää ammattikorkeakoulun hallitus.

Ammattikorkeakoululla 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.

25 d §

Huumausainetestaus

Ammattikorkeakoulu 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 harjoittelussa tai että
opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edel-
lytyksenä on lisäksi, että testaaminen on vält-
tämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittä-
miseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtä-
vissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta,
luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai
hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden
vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvai-
sena 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 ammattikorkeakou-
lun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan
hallussa olevien huumausainelain (373/2008)
3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen
aineiden laittoman kaupan ja leviämisen ris-
kiä.

Huumausainetestiä koskevalla todistuk-
sella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun osoit-
taman laillistetun terveydenhuollon ammatti-
henkilön antamaa todistusta, josta ilmenee,
että opiskelijalle on tehty testi huumausaine-
lain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun
huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä
testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko
opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että
hänen toimintakykynsä on heikentynyt. To-
distus on esitettävä ammattikorkeakoulun
määräämässä kohtuullisessa ajassa.

Jos opiskelijalta on tarkoitus vaatia tässä
pykälässä tarkoitettu huumausainetestiä kos-
keva todistus, ammattikorkeakoululla on ol-
tava opiskelijahuollon toimijoiden kanssa yh-
teistyössä laaditut kirjalliset toimintaohjeet
opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemi-
seksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi.

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

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

26 a §

Tilauskoulutus

Ammattikorkeakoulu voi järjestää opiske-
lijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa
opetusta niin, että koulutuksen tilaa ja rahoit-
taa Suomen valtio, toinen valtio, kansainväli-
nen järjestö, suomalainen tai ulkomainen jul-
kisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö (ti-
lauskoulutus).

Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unio-
nin lainsäädännön tai Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnas-
tetaan Euroopan unionin kansalaisiin. Tilaus-
koulutukseen osallistuvaan sovelletaan 20, 20
a ja 20 b §:ää, 22 §:n 4 momenttia sekä 25
a—25 d, 27, 28, 28 a, 28 b ja 42 §:ää.

Tilauskoulutuksena annettavan opetuksen
on liityttävä ammattikorkeakoulun toimilu-
vassa määrättyyn koulutusalaan ja ammatti-
korkeakoululle vahvistettuun koulutusohjel-
maan. Tilauskoulutus ei saa heikentää am-
mattikorkeakoulun antamaa perus- tai jatko-
koulutusta. Ammattikorkeakoulun on perit-
tävä tilauskoulutuksen järjestämisestä vähin-
tään siitä aiheutuvat kustannukset kattava
maksu.

28 §

Kurinpito

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen va-
roitus, jos hän:

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

koo ammattikorkeakoulun järjestystä;
4) kieltäytyy 25 d §:ssä tarkoitetun huu-

mausainetestiä koskevan todistuksen esittä-
misestä; taikka

5) on 25 d §: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 am-
mattikorkeakoulusta määräajaksi, enintään
yhdeksi vuodeksi.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uh-
kaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai ter-
veyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä
poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan,
taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä ti-
laisuudesta. Opiskelijan osallistuminen ope-
tukseen voidaan evätä enintään kolmen työ-
päivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että
toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa
tai muussa opetustilassa työskentelevän tur-
vallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai
uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka ope-
tus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu koh-
tuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäyty-
misen vuoksi.

Jos opiskelija kieltäytyy 25 b §: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 25 b §:n 4 momentissa
tarkoitetusta rikosrekisteriotteen antamisesta,
häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun
siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan
rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

28 a §

Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista
koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää
ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen opiske-
luoikeuden peruuttamista koskevan päätök-
sen tekemistä on hankittava asiaa koskeva
tarpeellinen selvitys ja varattava opiskelijalle
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta va-
roituksesta päättää ammattikorkeakoulun reh-
tori ja opiskelijan määräaikaisesta erottami-
sesta ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen
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asian ratkaisemista on kurinpitorangaistuk-
seen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksi-
löitävä, hankittava tarpeellinen selvitys sekä
varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa
kuulluksi.

Rehtori ja opettaja sekä harjoittelupaikan
ohjaaja voivat 28 §:n 3 momentissa tarkoite-
tuissa tilanteissa toimia yhdessä tai erikseen
ja toimenpiteet tulee kirjata. Hallitus tekee 28
§:n 4 momentin mukaisen päätöksen.

Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta, opiskelijan määräaikaista erottamisesta
tai opiskelusta pidättämisestä päätetään, on
päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lain-
voimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon al-
kamisen ajankohdasta.

28 b §

Arkaluonteisten tietojen käsittely

Opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan ter-
veydentilaa koskevia 20 b ja 25 b—25 d §:n
mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne hen-
kilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätök-
sen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden
peruuttamisesta, opiskeluoikeuden palautta-
misesta tai kurinpidosta taikka antavat lau-
suntoja mainituista asioista.

Opiskelijan rikosrekisteriotetta koskevaa
25 a §:n 2 momentin mukaista tietoa saavat
käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat
tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden pe-
ruuttamisesta.

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

Ammattikorkeakoulun 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.

33 §

Hanke- ja tuloksellisuusrahoitus sekä ammat-
tikorkeakoulujen yhteisten menojen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää
ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle hankera-
hoitusta ammattikorkeakoulun toiminnan ke-
hittämiseen ja tukemiseen valtion talousar-
vioon otetun määrärahan rajoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää
ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ammatti-
korkeakoulun tuloksellisen toiminnan perus-
teella tuloksellisuusrahoitusta valtion talous-
arvioon otetun määrärahan rajoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion
talousarvioon otetun määrärahan rajoissa ra-
hoittaa kaikille ammattikorkeakouluille yhtei-
siä niiden toimintaa tukevia toimintoja ja
hankkeita.

40 §

Tietojensaantioikeus

Ammattikorkeakoululla on tehtäviään hoi-
taessaan oikeus saada valtion ja kunnan vi-
ranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja jär-
jestämisen kannalta tarpeelliset tilastotiedot
ja muut vastaavat tiedot.

Ammattikorkeakoulun tulee pyynnöstä toi-
mittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen
määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittä-
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) ammattikorkeakoulun rehtorille ja am-
mattikorkeakoulun turvallisuudesta vastaa-
valle muulle henkilölle opiskelun turvallisuu-
den 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) harjoittelusta vastaaville henkilöille
opiskelijan sekä harjoittelupaikan henkilöstön
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ja asiakkaiden turvallisuuden varmistami-
seksi; sekä

5) poliisille ja ammattikorkeakoulun edus-
tajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa tur-
vallisuusuhan selvittämisestä, välittömän tur-
vallisuusuhan arvioimiseksi tai mikäli opis-
kelijan todetaan terveydentilan arvioinnissa
olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle.

42 §

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee 25 a §:ssä tarkoi-
tettua opiskeluoikeuden peruuttamista tai 25
c §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden palaut-
tamista, haetaan muutosta opiskelijoiden oi-
keusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista ja muutoin siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Muuhun ammattikorkeakoulun hal-
lintoasiassa antamaan päätökseen haetaan
muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeu-
teen, jonka tuomiopiirissä ammattikorkea-
koulun päätoimipaikka sijaitsee, sen mukaan
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei
tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä.
Valitus päätöksestä, joka koskee opiskeluoi-
keuden peruuttamista, opiskeluoikeuden pa-
lauttamista ja 28 §:ssä tarkoitettua varoitusta,
määräaikaista erottamista ja opiskelusta pi-
dättämistä, tulee käsitellä kiireellisenä.
— — — — — — — — — — — — —

Opiskeluoikeuden peruuttamista, opiskeli-
jan määräaikaista erottamista ja opiskelusta
pidättämistä koskeva päätös voidaan panna
täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huoli-
matta, jollei hallinto-oikeus tai opiskelijoiden
oikeusturvalautakunta toisin määrää.

43 a §

Varautumissuunnitelmat

Ammattikorkeakoulujen tulee valmius-
suunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan
toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin
toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdolli-
simman häiriötön hoitaminen myös poik-
keusoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa.
Varautumissuunnitelmat sekä häiriö- ja eri-
tyistilanteista laaditut tilannekuvaraportit on
pyynnöstä toimitettava opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle.

Varautumista valvoo opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Jos varautumisessa havaitaan
puutteita, opetus- ja kulttuuriministeriö voi
antaa ohjeistusta puutteiden korjaamisesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Edellä 25 a §:n 2 momenttia sovelletaan
kuitenkin vain 31 päivän joulukuuta 2011
jälkeen opintonsa aloittaneisiin opiskelijoi-
hin.

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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