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opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain (956/2011) 8 §:n 3 mo-

mentti,
muutetaan 1, 5, 6 ja 11 § ja 12 §:n 3 momentti sekä
lisätään 7 §:ään uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

1 §

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan tehtä-
vät ja toimivalta

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (lau-
takunta) toimii ensimmäisenä muutoksenha-
kuasteena ammatillisesta koulutuksesta anne-
tun lain (630/1998), ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain (631/1998), am-
mattikorkeakoululain (351/2003) ja yliopisto-
lain (558/2009) mukaisissa opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista koskevissa asi-
oissa.

Lautakunta toimii opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön hallinnonalalla. Lautakunnan hallin-
toasiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministe-
riössä.

5 §

Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtaja johtaa lautakuntaa ja vastaa
sen toiminnasta lainkäyttöasioissa sekä val-
voo laintulkinnan yhdenmukaisuutta lauta-
kunnan ratkaisuissa.

6 §

Esittelijä ja sihteeri

Lautakunnassa on tarpeellinen määrä sivu-
toimisia esittelijöitä, jotka opetus- ja kulttuu-
riministeriö nimeää. Esittelijällä on oltava oi-
keustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Esit-
telijät toimivat virkavastuulla.
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Lautakunnan sihteerinä toimii opetus- ja
kulttuuriministeriön virkamies, jonka minis-
teriö määrää.

Esittelijän ja sihteerin tehtävistä määrätään
tarkemmin lautakunnan työjärjestyksessä.

7 §

Päätösvaltaisuus

— — — — — — — — — — — — —
Lautakunnan puheenjohtaja tai varapu-

heenjohtaja voi esittelystä ratkaista asiat,
joissa on kysymys:

1) valituksen peruuttamisesta;
2) hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n

2 momentin mukaisesta valituksen tutkimatta
jättämisestä; tai

3) suullisen käsittelyn järjestämisestä tai
suullista käsittelyä koskevan vaatimuksen
hylkäämisestä taikka muista asian valmiste-
luun liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut asiat voi-
daan ratkaista kuitenkin myös 1 momentissa
tarkoitetussa kokoonpanossa, jos asian laatu
sitä edellyttää.

8 a §

Muutoksenhaku

Lautakunnan päätökseen haetaan muutosta
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 14

päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Asiat tulee käsitellä kiireellisinä.
Opiskeluoikeuden peruuttamista tai palautta-
mista koskevaan hallinto-oikeuden päätök-
seen ei saa hakea muutosta valittamalla.

11 §

Jäsenten palkkiot

Lautakunnan jäsenten ja esittelijän palk-
kiot määrätään opetus- ja kulttuuriministeriön
vahvistamien perusteiden mukaan.

12 §

Oikeus saada tietoja ja virka-apua

— — — — — — — — — — — — —
Lautakunnalla ja hallinto-oikeudella on sa-

lassapitosäännösten estämättä velvollisuus
antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirastolle sille säädettyjen tehtävien hoita-
miseksi välttämättömät tiedot vireillä ole-
vasta opiskeluoikeuden peruuttamista ja pa-
lauttamista koskevasta käsittelystä sekä opis-
keluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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