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Laki
lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään lukiolakiin (629/1998) uusi 5 a § seuraavasti:

2 luku

Koulutuksen järjestäminen

5 a §

Tilauskoulutus

Koulutuksen järjestäjä, jonka lupaan sisältyy lupa järjestää International Baccalaureate-
tutkintoon johtavaa koulutusta, saa järjestää Suomeen tuleville opiskelijoille kyseiseen
tutkintoon johtavaa opetusta, jos koulutuksen tilaa ja rahoittaa toinen valtio, kansainväli-
nen järjestö taikka suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö
(tilauskoulutus).

Tilauskoulutusta ei saa järjestää Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansa-
laisille eikä niille, jotka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin jäsenvaltion kansa-
laisiin, eikä edellä mainittujen perheenjäsenille. Tilauskoulutusta ei myöskään saa järjes-
tää niille, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva
tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleske-
lulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan
ulkomaalaislakia. Tilauskoulutukseen osallistuvaan ei sovelleta tämän lain 2 a §:ää, 7 §:n
1, 5 ja 6 momenttia, 8, 9, 18, 18 a, 18 b, 19, 19 a ja 20 §:ää, 28 §:n 4 momenttia eikä 29 ja
29 a §:ää.

Tilauskoulutuksen järjestäminen ei saa heikentää koulutuksen järjestäjän tämän lain pe-
rusteella antamaa muuta lukiokoulutusta. Koulutuksen järjestäjän on perittävä koulutuk-
sen tilaajalta tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset
kattava maksu. Maksun tulee kattaa myös 28 §:n mukaisista opintososiaalisista eduista ai-
heutuvat kustannukset. Koulutuksen järjestäjän on kohdennettava tilauskoulutuksesta saa-
mansa tuotto omaan koulutustoimintaansa. Koulutuksen tilaajalla on oikeus periä tilaus-
koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta sijaintivaltionsa lainsäädännön tai oman käytän-
tönsä mukaisia maksuja. Tilauskoulutuksena järjestettävään opetukseen ei sovelleta ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia (1705/2009).

Koulutuksen järjestäjä voi valita opiskelijaksi tilauskoulutukseen henkilön, jolla on riit-
tävät edellytykset 1 momentissa tarkoitettujen opintojen suorittamiseen.
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