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1215/2020

Laki
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun perusopetuksen jälkei-
seen tutkintotavoitteiseen koulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta (tutkin-
tokoulutukseen valmentava koulutus).

2 §

Koulutuksen tavoitteet

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lu-
kiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen, ohjaa jatko-opinto- ja työelämä-
suunnitelman laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen
oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto taikka ammatillinen tutkinto.

2 luku

Koulutuksen järjestäminen

3 §

Koulutuksen järjestäjät

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislu-
paa. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta voidaan opetus- ja kulttuuriministeri-
ön päätöksellä järjestää myös valtion oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestämiseen valtion
oppilaitoksessa sovelletaan tällöin, mitä 4–6 §:ssä säädetään.

Kunta voi kuitenkin järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta ilman jär-
jestämislupaa. Koulutuksen on tällöin täytettävä 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset.

Koulutuksen järjestäminen vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille opiskelijoille edel-
lyttää, että järjestämisluvassa on määrätty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(531/2017) 27 §:n 2 momentissa tarkoitetusta järjestäjän velvollisuudesta järjestää koulu-
tusta tällaisille opiskelijoille.
HE 173/2020
SiVM 15/2020
EV 218/2020
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4 §

Järjestämisluvan myöntäminen

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää ha-
kemuksesta lukiolaissa (714/2018) tarkoitetulle lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatilli-
sesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle
sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 §:ssä tar-
koitettu perusopetuksen järjestämislupa. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjes-
tää koulutusta koulutustarpeen mukaisesti järjestämisluvassa määrätyllä toiminta-alueel-
la. Koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista ottaen huo-
mioon valtakunnallinen tai alueellinen koulutustarve ja koulutustarjonta ja että hakijalla on
toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen.

Järjestämisluvan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön on lupien myöntämistä koskevan päätöksenteon yhteydessä varmistettava tutkintokou-
lutukseen valmentavan koulutuksen riittävä valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestämisluvan hakemiseen liittyvistä me-
nettelyistä, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä järjestämisluvan
myöntämisen tarkemmista edellytyksistä.

5 §

Järjestämisluvassa määrättävät asiat

Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulutusmuodon yhteyteen valmentavan koulu-
tuksen järjestämislupa myönnetään, jos koulutuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen järjestämislupia.

Järjestämisluvassa voidaan määrätä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen
opiskelijamäärästä tai opiskelijavuosien määrästä.

Järjestäessään tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta koulutuksen järjestäjän on
noudatettava, mitä koulutuksen järjestäjän perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai ammatil-
lisen koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty opetuskielestä ja toiminta-alueesta, ellei
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvassa toisin määrätä.

6 §

Järjestämisluvan muuttaminen ja peruuttaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää hakemuksesta järjestämisluvan muuttamisesta ja
peruuttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ilman hakemusta muuttaa järjestämislupaa tai peruut-
taa sen, jos:

1) koulutuksen järjestäminen merkittävästi poikkeaa koulutustarpeista;
2) koulutusta ei enää järjestetä;
3) järjestetty koulutus tai koulutuksen järjestäjän toimintaedellytykset eivät enää täytä

4 §:ssä säädettyjä edellytyksiä; tai
4) koulutusta järjestetään muuten olennaisesti vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja

säännöksiä tai määräyksiä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee varata koulutuksen järjestäjälle mahdollisuus 2

momentissa tarkoitettujen puutteiden korjaamiseen kohtuullisessa ajassa ennen järjestä-
misluvan muuttamista tai peruuttamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön on järjestämislu-
van peruuttamista koskevan päätöksenteon yhteydessä huolehdittava siitä, ettei valmenta-
van koulutuksen riittävä saatavuus vaarannu.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu järjestämislupaa koskeva päätös on maksuton.
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7 §

Yhteistyö ja koulutuksen hankkiminen

Koulutuksen järjestäjän tulee koulutuksen toteuttamisessa olla yhteistyössä perusope-
tuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muiden koulutuksen järjestäjien
kanssa sekä koulutuksen järjestämiseksi tarpeellisten nuorisotyötä tekevien julkisten taho-
jen ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Koulutuksen järjestäjä voi täydentää järjestämäänsä koulutusta hankkimalla tässä laissa
tarkoitettua koulutusta kunnalta, perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen
järjestäjältä taikka ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen järjestäjältä, muulta jul-
kiselta taholta taikka muulta yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen osan osaa-
misen arviointi voidaan kuitenkin hankkia vain sellaiselta opetuksen tai koulutuksen jär-
jestäjältä, jolla lain mukaan on oikeus kyseisen koulutuksen osaamisen arviointiin.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkima koulutus järjestetään tämän lain
mukaisesti.

3 luku

Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen

8 §

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijaksi voidaan ottaa hakija,
joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimää-
rän. Perustellusta syystä opiskelijaksi voidaan ottaa myös hakija, joka ei ole suorittanut
edellä tarkoitettua oppimäärää, jos koulutuksen järjestäjä katsoo hakijalla muutoin olevan
riittävät edellytykset opinnoista suoriutumiseen.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi, että hakija ei ole suorittanut perusope-
tuksen jälkeistä tutkintoa taikka valmentavaa tai valmistavaa koulutusta. Hakija voidaan
kuitenkin ottaa opiskelijaksi tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen, vaikka
hän on suorittanut edellä tarkoitetun tutkinnon tai koulutuksen, jos tutkintokoulutukseen
valmentavaan koulutukseen osallistuminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi
erityisestä syystä perusteltua tai kyseessä on oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 §:ssä
tarkoitettu osoitettu oppivelvollinen.

9 §

Hakeutuminen ja hakumenettelyt

Henkilöllä on oikeus vapaasti hakeutua suorittamaan tässä laissa tarkoitettua koulutus-
ta.

Opiskelijaksi ottamisessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Koulutuk-
sen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisessa käytettävistä valintaperusteista sekä pääsy-
ja soveltuvuuskokeista.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijavalinnassa voidaan käyttää
valtakunnallisia hakumenettelyitä. Valtakunnallisista hakumenettelyistä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

Koulutuksen järjestäjä päättää jatkuvasta hausta ja siihen liittyvistä hakuajoista ja -me-
nettelyistä täytettäessä sellaisia opiskelupaikkoja, joita ei täytetä valtakunnallisin hakume-
nettelyin.
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10 §

Päätös opiskelijaksi ottamisesta

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta.
Jos opiskelijaksi ottamisessa käytetään 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuja valtakunnalli-

sia hakumenettelyitä, valitsematta jättämisestä voidaan ilmoittaa hakijalle poiketen siitä,
mitä hallintolain (434/2003) 7 luvussa säädetään hallintopäätöksen antamisesta. Valitse-
matta jättämisestä tulee kuitenkin ilmoittaa hakijalle kirjallisesti. Koulutuksen järjestäjän
tulee antaa opiskelijaksi ottamista koskeva hallintolain 7 luvun mukainen hallintopäätös,
jos hakija kirjallisesti tai suullisesti pyytää päätöksen antamista 30 päivän kuluessa siitä,
kun hän on saanut ilmoituksen opiskelijavalinnan tuloksesta.

4 luku

Koulutuksen sisältö ja suorittaminen

11 §

Koulutuksen laajuus ja muodostuminen

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen laajuus on 38 viikkoa.
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosi.

Koulutuksen järjestäjä voi myöntää opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen
syyn vuoksi lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus muodostuu koulutuksen osista.

12 §

Koulutuksen perusteet

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle kou-
lutukselle. Koulutuksen perusteissa määrätään koulutuksen osien tavoitteista, keskeisistä
sisällöistä ja arvioinnista sekä henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan merkittävistä tie-
doista.

Koulutuksen perusteet tulee laatia siten, että opiskelijalla on valmentavan koulutuksen
aikana mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärään kuuluvia opintoja ja ammatillisten pe-
rustutkintojen osia ja osien osa-alueita, korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvo-
sanoja ja vahvistaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan.

Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen sisällöstä tutkintokoulutukseen valmenta-
van koulutuksen perusteiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma
koulutuksen toteuttamisesta. Suunnitelmassa päätetään opetuksen, ohjauksen ja erityisen
tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista koulutuksen osista sekä opetuksen tarkem-
mista tavoitteista ja sisällöistä.

13 §

Opiskelijan yksilölliset valinnat

Opiskelija suorittaa koulutuksen perusteiden mukaisista koulutuksen osista henkilö-
kohtaisten tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisen kokonaisuuden.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin va-
lintoihin. Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuus suorittaa koulu-
tuksen perusteiden mukaisia osia tarvittaessa yhteistyössä 7 §:ssä tarkoitettujen tahojen
kanssa.
4



1215/2020  
Koulutus tulee järjestää siten, että opiskelija voi hakeutua tutkintotavoitteiseen koulu-
tukseen kesken valmentavan koulutuksen, jos hän on saavuttanut riittävät valmiudet tut-
kintotavoitteiseen koulutukseen siirtymiseksi.

14 §

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Koulutuksen järjestäjä laatii koulutuksen aloittavalle opiskelijalle henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman, johon kirjataan opintojen yksilöllinen rakentuminen ja eteneminen
sekä jatko-opintosuunnitelma. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan opiskelijan opetusta, oh-
jausta ja tukea koskevat tiedot. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa opintojen edetessä.

Koulutuksen järjestäjä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskeli-
jan kanssa. Suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen osallistuu koulutuksen järjestäjän
nimeämä opettaja tai opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa muu koulutuksen järjestäjän edusta-
ja. Opiskelijan huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla tulee olla mahdollisuus osallis-
tua suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ammatillisen koulutuksen järjestäjä
laatii opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman noudattaen, mitä ammatillises-
ta koulutuksesta annetussa laissa säädetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuun-
nitelman laadinnasta.

15 §

Palaute osaamisen kehittymisestä ja osaamisen arviointi

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä koulutuksen aika-
na. Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan henkilökohtaisen opis-
kelusuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitetään edellytyksiä it-
searviointiin. Palautetta antavat opetuksesta vastaavat opettajat ja muut opiskelijan ope-
tukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat koulutuksen järjestäjän edustajat.

Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta ja varmistetaan koulu-
tuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttaminen. Arvioinnin toteuttaa ja arvioin-
nista päättää opettaja. Koulutuksen osat arvioidaan arvosanalla hyväksytty tai hylätty.
Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen,
jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty.

Arvioinnin tarkistamiseen ja oikaisuun sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 55 ja 116 §:ssä valmentavasta koulutuksesta säädetään.

Poiketen siitä, mitä 2–4 momentissa säädetään, valmentavan koulutuksen aikana suori-
tettavien perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintojen arvi-
ointiin sovelletaan, mitä asianomaista koulutusmuotoa koskevassa laissa säädetään.

16 §

Todistukset

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista koulutuksen osis-
ta, kun opiskelija päättää tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suorittamisen.
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa todistus suoritetuista koulutuksen osista opiskelijan
pyynnöstä myös muulloin.

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijan pyynnöstä todistus suoritetuista opin-
noista, jos opiskelija eroaa tai keskeyttää koulutuksen suorittamisen.

Opetushallitus määrää todistuksiin merkittävistä tiedoista.
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Valmentavan koulutuksen aikana suoritettavien perusopetuksen, lukiokoulutuksen tai
ammatillisen koulutuksen opinnoista annettaviin todistuksiin sovelletaan, mitä kyseistä
koulutusmuotoa koskevassa laissa säädetään.

5 luku

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

17 §

Opiskeluoikeus

Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana.
Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut tutkintokoulutukseen val-

mentavan koulutuksen tai kun hänet on 18 §:ssä säädetyn mukaisesti katsottu eronneeksi.
Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, jonka

hän on suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta
taikka saa sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa taikka äitiys-,
isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väliai-
kaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei so-
velleta oppivelvollisuuslaissa tarkoitettuun oppivelvolliseen. Oppivelvollisuuden suorit-
tamisen määräaikaisesta keskeyttämisestä säädetään oppivelvollisuuslain 7 §:ssä.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä opis-
kelijan hakemuksesta.

18 §

Opiskelijan eronneeksi katsominen

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osal-
listua 14 §:ssä tarkoitetun suunnitelman mukaiseen opetukseen eikä hän ole esittänyt pois-
saololleen perusteltua syytä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 11 §:n 2 mo-
mentissa säädetyssä suoritusajassa, katsotaan eronneeksi.

Jos opiskelija itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan, hänen
opiskeluoikeutensa päättyy siitä päivästä, jona ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle,
tai opiskelijan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana.

Koulutuksen järjestäjä antaa päätöksen opiskelijan eronneeksi katsomisesta.
Oppivelvollinen katsotaan eronneeksi 1 momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään

kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen. Ennen
oppivelvollisen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivel-
volliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen
voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei osallistu opetukseen. Oppivelvollisen eron-
neeksi katsomisessa noudatettavista menettelyistä säädetään lisäksi oppivelvollisuuslain
13 §:ssä.

19 §

Oikeus saada opetusta ja ohjausta

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta,
joka mahdollistaa koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Opiske-
lijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta keskimäärin 22 tuntia viikkoa kohti.

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista koulutuksen suorit-
tamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää opinto-ohjausta.
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20 §

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mu-
kaisesti opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjes-
täjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Velvollisuudesta korvata aiheutettu vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa

(412/1974). Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa opiskelijan aiheuttamista vahingoista
tämän huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

21 §

Oikeus erityiseen tukeen

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairau-
den tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja
opiskelun tukea koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityi-
sellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmal-
lista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä. Erityisen tuen anta-
misen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa koulutuksen perusteiden mukaisen osaami-
sen.

Opiskelijan suorittaessa lukiolaissa tarkoitettuun lukion oppimäärään kuuluvia opintoja
sovelletaan, mitä lukiolaissa säädetään opiskelijan oikeudesta oppimisen tukeen. Opiske-
lijan suorittaessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja tutkinnon
osia sovelletaan, mitä ammatillisessa koulutuksesta annetussa laissa säädetään osaamisen
arvioinnin mukauttamisesta.

Opiskelijan oikeuteen vaativaan erityiseen tukeen sovelletaan, mitä ammatillisesta kou-
lutuksesta annetussa laissa säädetään.

22 §

Erityisestä tuesta päättäminen

Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida opiskelijan erityisen tuen tarve opiskelijan aloit-
taessa opiskelun ja opintojen aikana tuen tarpeen ilmetessä. Jos perusopetuksesta siirty-
välle oppivelvolliselle on tehty perusopetuslain 17 §:n mukainen päätös erityisestä tuesta,
on koulutuksen järjestäjän selvitettävä ja arvioitava opiskelijan erityisen tuen tarve perus-
opetuksen aikana tehdyn erityisen tuen päätöksen pohjalta.

Koulutuksen järjestäjä antaa päätöksen opiskelijalle annettavasta erityisestä tuesta.
Opiskelijaa ja tämän huoltajaa tai muuta laillista edustajaa tulee kuulla ennen päätöksen
tekemistä.

Koulutuksen järjestäjän tulee kirjata henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan opiske-
lijalle tarjottavan erityisen tuen ja ohjauksen sisältö.

23 §

Erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Jos valmentavaa koulutusta järjestää perusopetuksen järjestäjä, opiskelijalla on oikeus
perusopetuslain 31 §:n 1 momentissa säädettyihin vammaisen ja muun erityistä tukea saa-
van oppilaan opintososiaalisiin etuuksiin.

Jos valmentavaa koulutusta järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjä, opiskelijalla
on oikeus ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 101 §:ssä säädettyihin erityistä tukea
saavan opiskelijan opintososiaalisiin etuuksiin.
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Vammaisuuden perusteella opiskelijoille järjestettävistä muista palveluista ja tukitoi-
mista säädetään erikseen.

24 §

Opetuksen maksuttomuus

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen kuuluva opetus ja ohjaus ovat opiskelijalle
maksuttomia. Opiskelijoiden valintaan liittyvät valinta- tai soveltuvuuskokeet ovat haki-
jalle maksuttomia.

Koulutukseen osallistuvalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina
päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma edellyttää opiskelijan
läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Opiskelijalla on lisäksi
oikeus myös muuhun maksuttomaan päivittäiseen ruokailuun koulutuksessa, joka järjes-
tämisluvan mukaisesti järjestetään sisäoppilaitosmuotoisesti. Asuntolassa asumiseen so-
velletaan, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään.

Oppivelvollisen opiskelijan oikeudesta maksuttomaan koulutukseen säädetään lisäksi
oppivelvollisuuslain 4 luvussa.

6 luku

Erinäiset säännökset

25 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta 14 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos päätös koskee:

1) 10 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista;
2) 11 §:ssä tarkoitettua lisäajan myöntämistä opintojen loppuun saattamiseksi;
3) 17 §:ssä tarkoitettua opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa;
4) 18 §:ssä tarkoitettua opiskelijan katsomista eronneeksi;
5) 21 §:ssä tarkoitettua opiskelijan oikeutta erityiseen tukeen.
Muutoin oikaisuvaatimusmenettelyssä sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään.
Haettaessa muutosta 23 §:n 1 momentissa tarkoitettuja etuuksia koskevaan päätökseen

sovelletaan, mitä perusopetuslaissa säädetään. Haettaessa muutosta 23 §:n 2 momentissa
tarkoitettuja etuuksia koskevaan päätökseen sovelletaan, mitä ammatillisesta koulutukses-
ta annetussa laissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Edellä tarkoitettu valitus on kä-
siteltävä kiireellisenä. Hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on ratkaistu 1 momentissa tar-
koitettua asiaa koskeva valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

26 §

Perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain soveltaminen

Koulutuksen järjestämisessä sovelletaan, mitä asianomaisen järjestäjän osalta perus-
opetuslaissa, lukiolaissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään ope-
tuksen julkisuudesta, kokeilusta, erityisopetuksen tai erityisen tuen kehittämis-, ohjaus- ja
tukitehtävistä, oppilas- ja opiskeluhuollosta, henkilöstöstä, yhteistyöstä opiskelijoiden
huoltajien kanssa, oppilas- tai opiskelijakunnasta, koulutuksen arvioinnista sekä tietojen-
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saannista ja henkilötietojen salassapidosta ja käsittelystä, jollei laissa toisin säädetä. Li-
säksi sovelletaan, mitä asianomaisen koulutuksen järjestäjän osalta kurinpidosta ja siihen
liittyvistä menettelyistä säädetään perusopetuslain 36 ja 36 a–36 g §:ssä lukuun ottamatta
jälki-istuntoa koskevaa sääntelyä, lukiolain 40–48 §:ssä ja ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 80, 85–93 ja 115 §:ssä sekä mitä kurinpitotoimien muutoksenhausta sääde-
tään mainituissa laeissa. Jos kunta järjestää koulutusta ilman järjestämislupaa, sovelletaan
tässä momentissa tarkoitetun osalta, mitä mainituista asioista perusopetuslaissa säädetään.

Jos opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon osaa, sovelletaan lisäksi, mitä säädetään
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 40 §:ssä opiskelijaksi ottamisen esteistä, maini-
tun lain 9 luvussa opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja huumausainetestauksesta sekä
mainitun lain 12 luvussa edellä mainittuihin asioihin liittyvästä muutoksenhausta.

7 luku

Voimaantulo

27 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021. Tässä laissa tarkoitettua koulutusta
saa järjestää 1 päivästä elokuuta 2022.

Opetushallituksen tulee määrätä 12 §:ssä tarkoitetut koulutuksen perusteet siten, että
koulutuksen järjestäjät voivat ottaa ne käyttöön 1 päivänä elokuuta 2022.

28 §

Koulutuksen järjestämistä koskevat siirtymäsäännökset

Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla
myönnetty perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen lisäopetuksen järjestä-
mislupa, järjestäjä saa tämän järjestämisluvan perusteella järjestää tutkintokoulutukseen
valmentavaa koulutusta 31 päivään heinäkuuta 2025.

Jos järjestäjä on järjestänyt tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten
nojalla lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta mutta sillä ei ole
1 päivänä elokuuta 2022 tässä laissa tarkoitetun koulutuksen järjestämislupaa, se saa jär-
jestää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta 31 päivään heinäkuuta 2023 tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja niiden nojalla annettujen määräysten
mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan voi ottaa uusia opiskelijoita edellä tarkoi-
tettuun koulutukseen 31 päivän heinäkuuta 2022 jälkeen.

Jos järjestäjälle on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla
myönnetty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatilliseen koulu-
tukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa, koulutuksen järjestäjä saa mainitun jär-
jestämisluvan perusteella järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta.

29 §

Opiskelijaa koskevat siirtymäsäännökset

Jos opiskelija on ennen 1 päivää elokuuta 2022 aloittanut opinnot perusopetuslaissa tar-
koitetussa lisäopetuksessa, lukiolaissa tarkoitetussa lukiokoulutukseen valmistavassa
koulutuksessa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa ammatilli-
seen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa, opiskelija siirtyy mainittuna ajankohta-
na suorittamaan tässä laissa tarkoitettua tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta.
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Tässä pykälässä säädettyä ei kuitenkaan sovelleta 28 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilan-
teessa.

Opetushallitus voi määrätä siirtymiseen liittyvistä osaamisen tunnistamisen ja tunnus-
tamisen periaatteista ja menettelyistä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Opetusministeri Jussi Saramo
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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