SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2015

960/2015
Laki
yliopistolain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistolain (558/2009) 9, 82—84 ja 86 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 § laeissa
954/2011 ja 1340/2011 sekä 83 § laissa 954/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 83 a ja 84 a § seuraavasti:
9§
Tilauskoulutus
Yliopisto voi järjestää opiskelijaryhmälle
korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
niin, että koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö, suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö (tilauskoulutus).
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaisiin, eikä
edellä mainittujen perheenjäsenille. Tilauskoulutusta ei myöskään voida järjestää niille,
joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva
tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Tilauskoulutukseen
osallistuvaan sovelletaan tämän lain 37, 37 a,
HE 230/2014
LaVM 26/2014
EV 319/2014

37 b, 43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b, 82, 83, 83 a,
84, 84 a, 85 ja 86 §:ää.
Tilauskoulutuksena annettavan opetuksen
on liityttävä sellaiseen perus- tai jatkokoulutukseen, jossa yliopistolla on tutkinnonantooikeus. Tilauskoulutuksen järjestäminen ei
saa heikentää yliopiston antamaa perus- tai
jatkokoulutusta. Yliopiston on perittävä tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään
siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu.
82 §
Oikaisumenettely
Opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia
oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan
päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten
julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada
tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden
soveltamisesta häneen. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.
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Opiskelija saa vaatia yliopiston määräämältä toimielimeltä oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14
päivän kuluessa siten kuin hallintolaissa säädetään.
Opiskelija saa vaatia yliopiston määräämältä toimielimeltä oikaisua väitöskirjansa,
lisensiaatintutkimuksensa ja näitä vastaavan
opin- ja taidonnäytteensä sekä syventäviin
opintoihin kuuluvan tutkielmansa tai muun
vastaavan opintosuorituksensa arvosteluun
14 päivän kuluessa siten kuin hallintolaissa
säädetään.
Opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua muun kuin 3 momentissa tarkoitetun opintosuorituksensa arvosteluun tai
muualla suoritettujen opintojensa tai muulla
tavoin osoitetun osaamisensa hyväksilukemiseen. Opintosuorituksen arvostelua koskeva
oikaisupyyntö on tehtävä arvostelun suorittaneelle opettajalle 14 päivän kuluessa siitä
ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan
tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisupyyntö on tehtävä päätöksen tehneelle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tässä momentissa tarkoitetun oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen saa vaatia
oikaisua tutkintolautakunnalta tai muulta siihen tehtävään määrätyltä toimielimeltä siten
kuin hallintolaissa säädetään.
83 §
Valitus opiskelijoiden
oikeusturvalautakuntaan
Päätökseen, joka koskee 43 a §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden peruuttamista tai
43 c §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden palauttamista, saa hakea muutosta valittamalla
opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
Muutoksenhausta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan päätökseen säädetään opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetussa
laissa (956/2011).

83 a §
Valitus hallinto-oikeuteen
Muuhun kuin 82 ja 83 §:ssä tarkoitettuun
yliopiston hallintoasiassa antamaan päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei
muualla laissa toisin säädetä.
Valitus päätöksestä, joka koskee opiskeluoikeuden peruuttamista, opiskeluoikeuden
palauttamista ja 45 §:ssä tarkoitettua varoitusta, määräaikaista erottamista ja opiskelusta
pidättämistä, tulee käsitellä kiireellisenä.
84 §
Valituskiellot
Yliopiston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos se koskee:
1) yliopiston toimielimen valintaa;
2) johtosääntöä tai muuta yleistä määräystä;
3) opetussuunnitelmaa taikka muuta opetuksen järjestelyä koskevaa määräystä;
4) 65 §:n mukaista vastuuvapauden myöntämistä tai vahingonkorvauskanteen nostamista;
5) apurahaa tai avustusta.
Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee
36 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista,
43 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden menettämistä tai 45 §:ssä tarkoitettua opiskelijan
kurinpitoa, ei saa hakea muutosta valittamalla.
84 a §
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Jollei muualla laissa toisin säädetä, hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallintooikeus myöntää valitusluvan.
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86 §
Muutoksenhaku ylioppilaskunnan ja
osakunnan päätökseen
Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan
päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen
annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on
muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Osakunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Ylioppilaskunnan ja osakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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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