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Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 44 §, sellaisena kuin
se on laeissa 951/2011, 1410/2011 ja 246/2015, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 601/2005 kumotun 44 a §:n tilalle uusi 44 a § ja lakiin uusi
44 b—44 f § seuraavasti:
44 §
Oikaisuvaatimus
Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa
vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten
kuin hallintolaissa säädetään, jollei muualla
laissa toisin säädetä, jos päätös koskee:
1) opiskelijaksi ottamista;
2) opetuksen järjestämistä erityisopetuksena tai 19 a §:n 2 momentissa tarkoitettua
mukauttamista;
3) 21 §:ssä tarkoitettuja erityisiä opiskelujärjestelyjä;
4) 31 §:ssä säädettyä opiskeluaikaa tai
opiskelijan katsomista eronneeksi; sekä
5) 34 a §:ssä säädettyä huumausainetestiä
koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta.
44 a §
Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen
Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee opiskelijalle
annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan
määräaikaista erottamista, asuntolasta erottaHE 230/2014
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EV 319/2014

mista, opiskelusta pidättämistä tai 37, 38 ja
39 §:ssä säädettyä etua ja oikeutta, saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.
Edellä 44 §:ssä tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei
muualla laissa toisin säädetä.
44 b §
Muutoksenhaku opiskelijoiden
oikeusturvalautakuntaan
Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista, saa
hakea muutosta valittamalla opiskelijoiden
oikeusturvalautakuntaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei muualla
laissa toisin säädetä. Muutoksenhausta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan päätökseen säädetään opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetussa laissa (956/2011).
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44 c §

44 e §

Muutoksenhakuaika

Valituskiellot

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista,
opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista, opiskelusta pidättämistä taikka 44 a §:n
2 momentissa tarkoitettua asiaa, sekä oikaisuvaatimus 44 §:ssä tarkoitetussa asiassa, tulee
tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tässä pykälässä tarkoitetut asiat tulee käsitellä kiireellisinä.

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.
Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu 44 §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva valitus, sekä arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.
44 f §

44 d §

Valituslupa

Päätöksen täytäntöönpano

Jollei muualla laissa toisin säädetä, hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallintooikeus myöntää valitusluvan.

Opiskelijan määräaikaista erottamista,
asuntolasta erottamista, opiskeluoikeuden peruuttamista tai opiskelusta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus tai
opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toisin
määrää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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