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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i gymnasielagen (629/1998) 34 §, sådan den lyder i lag 1445/2009, samt
fogas till lagen nya 34 a—34 f § som följer:

34 §

Begäran om omprövning

Omprövning av beslut enligt denna lag får
begäras hos regionförvaltningsverket på det
sätt som anges i förvaltningslagen, om beslu-
tet gäller

1) antagning som studerande,
2) särskilda undervisningsarrangemang

enligt 13 §,
3) tillgodoräknande av studier som full-

gjorts i ett annat sammanhang,
4) förlängning av den tid under vilken

gymnasiets lärokurs får slutföras och när en
studerande ska anses ha avgått från gymna-
siet, samt

5) rätten enligt 9 § till undervisning i reli-
gion och livsåskådningskunskap.

34 a §

Sökande av ändring hos
förvaltningsdomstolen

Ett sådant beslut av en utbildningsanord-
nare som avses i denna lag och som gäller
varning till en studerande, avstängning av en
studerande för viss tid, uppsägning av en

studerande från elevhemmet för viss tid eller
för den tid som återstår av studierna, avhål-
lande från studier för den tid som brottsun-
dersökning pågår eller en förmån eller rättig-
het enligt 28 § får överklagas genom besvär
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996),
om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Ett beslut som meddelats med anledning
av begäran om omprövning enligt 34 § får
överklagas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen, om inte något annat före-
skrivs någon annanstans i lag.

34 b §

Tid för sökande av ändring

Besvär över ett beslut som gäller varning
till en studerande, avstängning för viss tid,
uppsägning från elevhemmet för viss tid eller
slutgiltigt, avhållande från studier för den tid
som brottsundersökning pågår eller ett ärende
som avses i 34 a § 2 mom. ska anföras samt
omprövning av ett ärende som avses i 34 §
begäras inom 14 dagar från det att studeran-
den delgavs beslutet. Ärenden som avses i
denna paragraf ska behandlas skyndsamt.
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34 c §

Besvärstillstånd

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
får beslut av förvaltningsdomstolen överkla-
gas genom besvär endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

34 d §

Sökande av ändring i ett beslut som gäller
bedömningen av en studerande

I ett beslut som avses i 17 § och som gäller
bedömning av en studerande får ändring inte
sökas genom besvär. En studerande kan hos
rektor begära ett nytt beslut om studiefram-
stegen eller slutbedömningen inom två måna-
der efter det att han eller hon fick del av
beslutet. I fråga om den nya bedömningen
beslutar skolans rektor och den studerandes
lärare gemensamt.

Den studerande får hos regionförvaltnings-
verket på det sätt som anges i förvaltningsla-
gen begära omprövning av den nya bedöm-
ning som gjorts på begäran eller av ett avgö-
rande genom vilket begäran har avslagits,
inom 14 dagar från det att han eller hon fick
del av beslutet. Efter att ha tagit upp ompröv-
ningsbegäran till prövning kan regionförvalt-
ningsverket ändra förvaltningsbeslutet, upp-
häva beslutet, avslå begäran om omprövning
eller återförvisa ärendet till rektor för ny be-
handling.

34 e §

Besvärsförbud

Andra beslut som fattats med stöd av 26 §
än beslut som gäller varning, avstängning för
viss tid, uppsägning från elevhem eller avhål-
lande från studier får inte överklagas genom
besvär.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen genom
vilket besvär som anförts i ett ärende enligt
34 § har avgjorts och ett beslut av ett region-
förvaltningsverk genom vilket begäran om
omprövning av ett ärende enligt 34 d § har
avgjorts får inte överklagas genom besvär.

34 f §

Behörig förvaltningsdomstol och regionför-
valtningsmyndighet

För undervisning som ordnas utomlands är
den behöriga förvaltningsdomstolen Helsing-
fors förvaltningsdomstol och den behöriga
regionförvaltningsmyndigheten Regionför-
valtningsverket i Södra Finland.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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