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Jakelussa mainituille  

 

Yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimivalta päättää 
oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä 
kurinpitotoimista siirtyy kunnille 

 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) kurinpitosäännöksiä on täsmennetty lailla 
164/2022. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja Kuntaliiton 
välityksellä kuntien huomiota eduskuntakäsittelyn aikana lain 93 §:n 1 momenttiin tehtyyn 
muutokseen. Säännöstä muutettiin sivistysvaliokunnan ehdotuksesta (SiVM 1/2022 vp) siten, että 
rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen 
opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta 
erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättävä taho on koulutuksen järjestäjän 
kotipaikan mukaisen kunnan asettama monijäseninen toimielin. Kyseinen toimielin ottaa asian 
käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen rehtorin esityksestä. Muutoksen taustalla on 
perustuslakivaliokunnan hallituksen esityksestä (HE 127 vp) antama lausunto (PeVL 48/2021), jonka 
mukaan mainituissa oppivelvollisille kohdistetuissa toimissa on kyse merkittävästä julkisen vallan 
käytöstä, eikä toimivaltaa niistä päättämiseen voida antaa muulle kuin viranomaiselle.  

Mainittu muutos edellyttää, että yksityisten koulutuksen järjestäjien kotipaikan mukaisissa kunnissa 
on jatkossa säännöksessä tarkoitettu monijäseninen toimielin, jolle kyseiset oppivelvollisia koskevat 
asiat voidaan osoittaa käsiteltäväksi. Tämä edellyttää yksityisen koulutuksen järjestäjän ja sen 
kotipaikan mukaisen kunnan välistä yhteistyötä. Kotipaikan mukaisella kunnalla tarkoitetaan 
rekisteriin merkittyä yhteisön tai säätiön kotipaikkaa. Jos laissa tarkoitetulla yksityisellä koulutuksen 
järjestäjällä on toimipisteitä muualla kuin sen kotipaikan mukaisessa kunnassa ja kurinpitoasia 
koskee tällaisen toimipisteen asiaa, toimivaltainen on tässäkin tapauksessa järjestäjän kotipaikan 
mukaisen kunnan asettama toimielin. 

Yksityisen koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin voi jatkossakin päättää muiden 
kuin oppivelvollisten opiskelijoiden opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä näihin 
kohdistettavista kurinpitotoimista.  

Muutos rehtorin toimivaltaan 

Edellä mainitulla lakimuutoksella poistettiin mahdollisuus delegoida rehtorille päätäntävalta 
oppivelvollisten opiskelijoiden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta. Muutos 
koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Muiden kuin oppivelvollisten osalta korkeintaan 
kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi jatkossakin 
koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori. 
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Lisätietoja: hallitusneuvos Sami Aalto, 029 533 0082, sami.j.aalto@gov.fi  

Ylijohtaja Petri Lempinen 

Hallitusneuvos Sami Aalto 

  
 

Jakelu Ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
Suomen Kuntaliitto ry 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
Sivistystyöantajat ry  
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