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Pelastusopistosta annetun lain 37 ja 38 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 37 ja 38 § seuraavasti:

37 §

Oikaisupyyntö ja -vaatimus

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia oikaisu- ja
kurinpitolautakunnalta oikaisua ammatilli-
seen peruskoulutukseen opiskelijaksi otta-
mista koskevaan päätökseen 14 päivän kulu-
essa valinnan tulosten julkistamisesta siten
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on
ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon
valinnassa noudatettujen perusteiden sovelta-
misesta häneen ja miten valintaan voi vaatia
oikaisua. Valinnan tulosta ei saa oikaisuvaa-
timuksen johdosta muuttaa kenenkään opis-
kelijaksi valitun vahingoksi.

Opiskelija saa vaatia oikaisu- ja kurinpito-
lautakunnalta oikaisua opiskeluoikeuden me-
nettämistä ja keskeyttämistä, kirjallista varoi-
tusta sekä 30 §:n 3 momentin mukaista opis-
keluoikeuden keskeyttämistä koskevaan pää-
tökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tie-
don saatuaan siten kuin hallintolaissa sääde-
tään.

Opintosuorituksensa arviointiin tai aikai-
sempien opintojensa hyväksilukemisesta teh-
tyyn päätökseen tyytymätön opiskelija voi
pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua ar-
vioinnin tai opintojen hyväksilukemisen suo-

rittaneelta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päi-
vän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opis-
kelija on saanut arvostelun tulokset tai hy-
väksilukemista koskevan päätöksen tie-
toonsa. Oikaisupyynnöstä annettuun päätök-
seen tyytymätön opiskelija saa vaatia siihen
oikaisua oikaisu- ja kurinpitolautakunnalta 14
päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan
siten kuin hallintolaissa säädetään.

38 §

Valitus ja muutoksenhakukiellot

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen sekä muuhun Pelastusopiston ja sen oi-
kaisu- ja kurinpitolautakunnan päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätökseen, joka koskee opetussuunnitel-
maa, järjestyssääntöä tai muuta opetuksen
järjestelyä, ei saa vaatia oikaisua eikä hakea
muutosta valittamalla.

Opintosuoritusten arviointia, aikaisempien
opintojen hyväksilukemista sekä 30 §:n
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3 momentin mukaista opiskeluoikeuden kes-
keyttämistä koskevaan oikaisumenettelyssä
annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Hallinto-oikeuden päätökseen asiassa, joka
koskee opiskelijaksi ottamista, opiskeluoi-
keuden menettämistä tai keskeyttämistä,
opiskelijan erottamista, opiskelijan asumisoi-
keuden menettämistä asuntolassa tai kirjal-

lista varoitusta, ei saa hakea muutosta valitta-
malla.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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