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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lukiolain (629/1998) 34 §, sellaisena kuin se on laissa 1445/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 34 a—34 f §, seuraavasti:

34 §

Oikaisuvaatimus

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa
vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten
kuin hallintolaissa säädetään, jos päätös kos-
kee:

1) opiskelijaksi ottamista;
2) 13 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjär-

jestelyjä;
3) muualla suoritettujen opintojen hyväksi

lukemista;
4) lukion suoritusajan pidentämistä ja

opiskelijan katsomista eronneeksi lukiosta;
sekä

5) edellä 9 §:ssä tarkoitettua oikeutta saada
uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta.

34 a §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Tässä laissa tarkoitettuun koulutuksen jär-
jestäjän päätökseen, joka koskee opiskelijalle
annettavaa varoitusta, opiskelijan määräai-
kaista erottamista, opiskelijan erottamista

asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä
olevaksi ajaksi, koulutuksesta pidättämistä ri-
kostutkimuksen ajaksi tai 28 §:ssä säädettyä
etua ja oikeutta, saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei
tässä laissa toisin säädetä.

Edellä 34 §:ssä tarkoitettuun oikaisuvaati-
mukseen annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei
muualla laissa toisin säädetä.

34 b §

Muutoksenhakuaika

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskeli-
jalle annettavaa varoitusta, määräaikaista
erottamista, asuntolasta erottamista määrä-
ajaksi tai lopullisesti, koulutuksesta pidättä-
mistä rikostutkinnan ajaksi taikka 34 a §:n
2 momentissa tarkoitettua asiaa sekä oikaisu-
vaatimus 34 §:ssä tarkoitetussa asiassa, tulee
tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on
annettu opiskelijalle tiedoksi. Tässä pykä-
lässä tarkoitetut asiat tulee käsitellä kiireelli-
sinä.
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34 c §

Valituslupa

Jollei tässä laissa toisin säädetä, hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

34 d §

Muutoksenhaku opiskelijan arviointia
koskevaan päätökseen

Edellä 17 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan
arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Opiskelija voi pyytää
rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan
päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kah-
den kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.
Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori
ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä
tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla
pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista siten kuin hallintolaissa säädetään. Otet-
tuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen
aluehallintovirasto voi muuttaa hallintopää-
töstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaati-
muksen tai palauttaa asian rehtorille uudel-
leen käsiteltäväksi.

34 e §

Valituskiellot

Muuhun 26 §:n nojalla tehtyyn kuin varoi-
tusta, määräaikaista erottamista, asuntolasta
erottamista tai opiskeluoikeuden pidättämistä
koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on rat-
kaistu 34 §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva va-
litus, ja aluehallintoviraston päätökseen, jolla
on ratkaistu 34 d §:ssä tarkoitettua asiaa kos-
keva oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta
valittamalla.

34 f §

Toimivaltainen hallinto-oikeus ja
aluehallintoviranomainen

Kun opetusta järjestetään ulkomailla, toi-
mivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hal-
linto-oikeus ja toimivaltainen aluehallintovi-
ranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto.

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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