
SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA  

Soveltumattomuuden ratkaisuja (Jatkossa SORA) säädösten tavoitteena on parantaa tur-

vallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien 

ja korkeakoulujen mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin 

soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. 

Säädöksillä pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, 

alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta 

SORA vaikuttaa erinäisiin lakeihin: 

laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (951/2011) 

- laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (952/2011) 

- laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (953/2011) 

- laki yliopistolain muuttamisesta (954/2011) 

- laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta (955/2011) 

- laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011) 

 

Muutokset lyhyesti 

- Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tarkennetaan 
- Mahdollistetaan opiskeluoikeuden peruuttaminen tilanteissa, joissa se olisi turvalli-

suusnäkökohtien vuoksi perusteltua 

- Säädetään oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön myös korkeakoulusektorilla 

- Huumausainetestauksesta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyy-
den suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti 

- Kurinpitosäännöksiä täsmennetään 

- Koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja viranomaisten tietojensaanti varmiste-
taan 

- Voimaantulo 1.1.2012 

 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset, terveydentila ja toimintakyky 

- toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen/ 
harjoitteluun. 

- -> esim. vakava huumausaine-tai päihderiippuvuus voi vaikuttaa merkittäväs-
ti henkilön terveydentilaan tai toimintakykyyn 
- Säännöksen soveltaminen edellyttää, että opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, 
potilas-tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. 
 

- Hakijan tulee oppilaitoksen pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttä-
mät terveydentilaansa koskevat tiedot. 
-> Koskee vain asetuksessa määriteltyjä koulutusaloja joihin kuuluvat mm. koulunkäynnin 

ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto sekä Lasten ja nuorten erityisoh-

jaajan ammattitutkinto. 

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset/ aiempi peruuttamispäätös 



- Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamis-
päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät 
seikat sitä edellyttävät. 

- Hakijan tulee oppilaitoksen pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edel-
lyttämät tiedot aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. 
-> Koskee vain asetuksessa määriteltyjä koulutusaloja. 

- Oppilaitoksilla on oikeus saada toisiltaan opiskelijaksi ottamisen edellyttämät vält-
tämättömät tiedot opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta 
päätöksestä ja sen perusteluista. 

 
Opiskeluoikeuden peruuttaminen  

- Opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, 
joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta taikka lii-
kenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. 

- Opinnot, joihin säännöksiä sovelletaan tullaan määrittelemään yksityiskohtaisesti 
asetuksella. Opiskeluoikeuden peruuttaminen olisi mahdollista: 

- ammatillisessa koulutuksessa: sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lääkealan pe-
rustutkinto, lapsi-ja perhetyön perustutkinto, nuoriso-ja vapaa-ajan ohjauksen pe-
rustutkinto, lennonjohdon perustutkinto sekä logistiikan perustutkinnon kuljetuspal-
velujen koulutusohjelma jne... 

  
- ammatillisessa aikuiskoulutuksessa valmistavassa koulutuksessalasten ja nuorten 

erityisohjaajan ammattitutkinto, linja-autonkuljettajan ammattitutkinto, psykiatrisen 
hoidon erikoisammattitutkinto ja kehitysvamma-alan ammattitutkinto jne... 
 

- Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, jos 
1) opiskelija on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut 
toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja näin osoittautunut 
ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käy-
tännön tehtävissä tai työssäoppimisessa/ harjoittelussa 

2) onilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan ja toimintaky-
vyltään täytä säädettyjä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai 
3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon 
aiemmasta peruuttamispäätöksestä tai 

4) opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta 
teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta 
rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos pe-
ruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi (koskee opintoja, joissa 
olennaisesti edellytetään alaikäisten parissa työskentelyä) 

 

 

 

 

 
Opiskeluoikeuden peruuttaminen/soveltumattomuus 



-     Opiskeluoikeuden peruuttaminen soveltumattomuuden perusteella edellyttää, että 
opiskelija on toiminnallaan tai laiminlyönnillään toistuvasti tai vakavasti vaarantanut 
toisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta. 

-> Toistuva vaarantaminen voi johtua esim. puutteellisesta tai virheellisestä 
menettelystä tai piittaamattomasta suhtautumisesta, joka jatkuu huomautuk-
sista huolimatta. 

-> Vakavaa vaaraa voi aiheutua esim. silloin kuin opiskelija olennaisesti lai-
minlyö työssäoppimis-/ harjoittelupaikan turvallisuusmääräyksiä. 

-      -> Yksittäinen huolimattomuudesta aiheutunut vahinko ei täytä opiskeluoikeuden 
peruuttamisen edellytyksiä, jos teko tai laiminlyönti ei osoita ilmeistä soveltumatto-
muutta toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa/ 
harjoittelussa. 

 

 
Opiskeluoikeuden peruuttaminen/rikosrekisterimerkintä (2/2) 

- Opiskelija tilaa rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskukselta. Otteen voi tilata va-
paamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua 
lomaketta tai sähköistä hakemusta. Tietoa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, 
johon rikosrekisteriotetta tarvitaan. Ote on maksuton. 
http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18232.htm 

- Tuomioistuinten ilmoitusten perusteella rikosrekisteriin merkitään tiedot ratkaisuis-
ta, joilla henkilö on Suomessa tuomittu ehdottomaan vankeuteen, valvontarangais-
tukseen, yhdyskuntapalveluun, ehdolliseen vankeuteen, ehdollisen vankeuden 
ohessa tuomittuun sakkoon, yhdyskuntapalveluun tai valvontaan, nuorisorangais-
tukseen, nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon, viraltapanoon tai jätetty rikoslain 3 
luvun 4 §:n 1 tai 2 momentin nojalla rangaistukseen tuomitsematta.  

- Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen antamisesta, häneltä voidaan pidättää 
oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen 
nähtäväksi. 

 
Opiskeluoikeuden palauttaminen 

- Opiskelijalla on mahdollisuus hakea opiskeluoikeuden palauttamista, jos opiskeluoi-
keus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi. 

- Opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa peruuttami-
sen aiheuttaneiden syiden poistuneen. Opiskelijan tulee toimittaa terveydentilaansa 
koskevat lausunnot. 

- Palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa. 

 

Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa 
- Peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama moni-

jäseninen toimielin ja korkeakouluissa ammattikorkeakoulun/yliopiston hallitus. 
 

- Ennen peruuttamispäätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen 
selvitys ja varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 

 

- Peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta opiskeli-
joiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (ja 

http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18232.htm


sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudelta -> muutos syksy 2011).Peruuttamista kos-
keva päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, ellei opiskelijoiden 
oikeusturvalautakunta tai hallinto-oikeus kiellä päätöksen täytäntöönpanoa. 
 

Huumausainetestaus  
- Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todis-

tuksen, jos  
-on perustelua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen 
alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa/ 
harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista; ja 

-testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi; ja 

-opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotetta-
vuutta, harkinta-tai reagointikykyä; ja  

-huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen ko. 
tehtävässä 

 -vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai ter-
veyttä, 
 -vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta, 

 -vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen 
suojaa tai eheyttä, tai 

 -merkittävästi lisää huumaus-tai lääkeaineiden laittoman kaupan, 
hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä 

 

- Perusteltu epäily: voi perustua esim. opettajan tai työpaikkaohjaajan/ harjoittelun 
ohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, 
jota voidaan pitää luotettavana. 

- Henki tai terveys voi vaarantua esim. sellaisissa opinnoissa, joissa opiskelija käyttää 
vaarallisia koneita, laitteita tai työkaluja tai vastaa esim. lääkkeiden annostelusta tai 
potilaiden hoidosta. 

- Liikenteen turvallisuus voi vaarantua, jos opiskelija opintoihin liittyen ohjaa kulku-
neuvoa. Liikenteen turvallisuus kattaa myös mm. merenkulkualan turvallisuuden. 

- Salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suoja ja eheys voi vaarantua esim. poti-
lastietojen tai pankkitilitietojen osalta. 

- Säännös vastaa yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain vastaavia sään-
nöksiä. 

- Oppilaitos määrää humausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuudesta 
myös opintoihin kuuluvan työssäoppimisen/ harjoittelun aikana, joten välitön tie-
donkulku oleellista. 

- Todistus on esitettävä oppilaitoksen määräämässä kohtuullisessa ajassa. 

- Huumausainetestin tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Positiivinen testitulos 
on varmistettava laatuvalvotussa laboratoriossa. 

- Huumausainetestiä koskevaan todistukseen sisältyy selvitys siitä, onko opiskelija 
käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen 
toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus annetaan testatulle. 

- Oppilaitos vastaa todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. 

- Oppilaitoksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota hoitoonohjaukseen ja huumausai-
neiden käyttöä koskevien tietojen luottamukselliseen käsittelyyn sekä testaamista 



koskevien todistusten huolelliseen hävittämiseen heti, kun se käsittelyn tarkoituksen 
kannalta on mahdollista. 

- Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai positiivi-
nen testitulos voi johtaa kurinpitotoimiin. 
 

 

 

  
 


