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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i universitetslagen (558/2009) 9, 82—84 och 86 §, av dem 9 § sådan den lyder i

lagarna 954/2011 och 1340/2011 samt 83 § sådan den lyder i lag 954/2011, samt
fogas till lagen nya 83 a och 84 a § som följer:

9 §

Uppdragsutbildning

Ett universitet kan ordna undervisning som
leder till högskoleexamen för en grupp av
studerande så att utbildningen beställs och
finansieras av finska staten, en annan stat, en
internationell organisation, ett finskt eller ut-
ländskt offentligt samfund eller en finsk eller
utländsk stiftelse eller privat sammanslutning
(uppdragsutbildning).

Uppdragsutbildning kan inte ordnas för
medborgare i stater som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller för per-
soner som jämställs med medborgare i Euro-
peiska unionen med stöd av ett avtal som
Europeiska unionen och dess medlemsstater
har ingått med en annan avtalspart, eller för
sådana personers familjemedlemmar. Upp-
dragsutbildning kan inte heller ordnas för
personer som har EU-blåkort enligt utlän-
ningslagen (301/2004), kontinuerligt eller
permanent uppehållstillstånd eller EG-uppe-
hållstillstånd för varaktigt bosatta eller för
sådana personers familjemedlemmar. I fråga
om begreppet familjemedlem tillämpas defi-
nitionen i utlänningslagen. På dem som deltar

i uppdragsutbildning tillämpas 37, 37 a, 37 b,
43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b, 82, 83, 83 a, 84,
84 a, 85 och 86 § i denna lag.

Den undervisning som ges som uppdrags-
utbildning ska anknyta till sådan utbildning
för grund- eller påbyggnadsexamen som uni-
versitetet har examensrätt för. Uppdragsut-
bildning får inte ordnas så att den inverkar
negativt på den utbildning för grund- eller
påbyggnadsexamen som universitetet ger.
Universitetet ska för ordnandet av uppdrags-
utbildningen ta ut en avgift som åtminstone
täcker kostnaderna för utbildningen.

82 §

Omprövnings- och rättelseförfarande

Den som har ansökt om att bli antagen som
studerande får hos det organ som universite-
tet har förordnat, på det sätt som anges i
förvaltningslagen begära omprövning av an-
tagningsbeslutet inom 14 dagar från det att
resultatet av antagningen offentliggjordes.
När resultatet av antagningen offentliggörs
ska det meddelas hur en sökande kan få veta
hur antagningsgrunderna har tillämpats på
honom eller henne. Resultatet av antagningen
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får inte med anledning av en begäran om
omprövning ändras till nackdel för någon
som har antagits som studerande.

En studerande får hos det organ som uni-
versitetet har förordnat inom 14 dagar begära
omprövning av ett beslut som gäller förlust
av studierätt på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen.

En studerande får hos det organ som uni-
versitetet har förordnat inom 14 dagar begära
omprövning av bedömningen av en doktors-
avhandling, licentiatavhandling eller ett mot-
svarande lärdoms- och färdighetsprov, eller
en avhandling som hör till de fördjupade
studierna eller någon annan motsvarande stu-
dieprestation på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen.

En studerande kan muntligen eller skriftli-
gen begära rättelse av bedömningen av någon
annan studieprestation än en sådan som
nämns i 3 mom., eller av tillgodoräknandet
av studier som genomförts någon annanstans
eller kunnande som visats på något annat sätt.
En begäran om rättelse som gäller bedöm-
ningen av en studieprestation ska framställas
till den lärare som gjort bedömningen inom
14 dagar från den tidpunkt då den studerande
hade möjlighet att ta del av bedömningsresul-
taten och av tillämpningen av bedömnings-
grunderna på honom eller henne. En begäran
om rättelse som gäller tillgodoräknande ska
framställas till den som fattat beslutet inom
14 dagar från delfåendet av beslutet. Om-
prövning av ett beslut som fattats med anled-
ning av en begäran om rättelse enligt detta
moment får begäras hos examensnämnden
eller något annat organ som förordnats sköta
uppgiften, på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen.

83 §

Besvär hos rättsskyddsnämnden för
studerande

Ett beslut som gäller indragning av studie-
rätten enligt 43 a § eller återställande av stu-
dierätten enligt 43 c § får överklagas genom
besvär hos rättsskyddsnämnden för stude-
rande inom 14 dagar från delfåendet av be-
slutet, på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen (586/1996). Besvären ska be-
handlas skyndsamt.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett
beslut av rättsskyddsnämnden för studerande
finns i lagen om rättsskyddsnämnden för stu-
derande (956/2011).

83 a §

Besvär hos förvaltningsdomstolen

Andra beslut än beslut enligt 82 eller 83 §
som universitetet har fattat i ett förvaltningsä-
rende samt beslut som meddelats med anled-
ning av en begäran om omprövning får över-
klagas genom besvär hos den förvaltnings-
domstol inom vars domkrets universitetets
huvudsakliga verksamhetsställe är beläget, på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen,
om inte annat föreskrivs någon annanstans i
lag.

Besvär över beslut som gäller indragning
av studierätten eller återställande av studie-
rätten samt varning, avstängning för viss tid
och avhållande från studier enligt 45 § ska
behandlas skyndsamt.

84 §

Besvärsförbud

Ett beslut av ett universitet får inte över-
klagas genom besvär, om det gäller

1) val av universitetets organ,
2) en instruktion eller någon annan allmän

föreskrift,
3) en undervisningsplan eller någon annan

föreskrift som gäller ordnandet av undervis-
ningen,

4) beviljande av ansvarsfrihet eller väck-
ande av skadeståndstalan enligt 65 §,

5) stipendier eller understöd.
Beslut som har fattats vid omprövningsför-

farande och som gäller bedömning av studie-
prestation eller tillgodoräknande får inte
överklagas genom besvär.

Beslut av förvaltningsdomstolen som gäl-
ler antagning av studerande enligt 36 §, för-
lust av studierätten enligt 43 § eller discipli-
nära åtgärder enligt 45 § får inte överklagas
genom besvär.
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84 a §

Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Om inte annat föreskrivs någon annanstans
i lag, får ett beslut av förvaltningsdomstolen
överklagas genom besvär endast om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

86 §

Sökande av ändring i beslut av studentkår
och nation

Omprövning av ett beslut som en student-
kår fattat i ett förvaltningsärende får begäras
på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det
beslut som meddelas med anledning av begä-
ran om omprövning får överklagas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt
som anges i förvaltningsprocesslagen. Dess-
utom får en medlem i studentkåren söka änd-
ring i ett beslut av studentkårens organ på
den grunden att beslutet kommit till i en

ordning som avviker från lag, förordning el-
ler andra bestämmelser som gäller studentkå-
ren eller på annat sätt strider mot lag, förord-
ning eller andra bestämmelser som gäller stu-
dentkåren. Över förvaltningsdomstolens be-
slut får besvär inte anföras.

Omprövning av ett beslut som en nation
fattat i ett förvaltningsärende får begäras på
det sätt som anges i förvaltningslagen. Det
beslut som meddelas med anledning av begä-
ran om omprövning får överklagas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt
som anges i förvaltningsprocesslagen. Över
förvaltningsdomstolens beslut får besvär inte
anföras.

En medlem i en studentkår eller en nation
anses ha fått del av ett beslut när beslutet har
lagts fram offentligt.

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

Republikens President
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