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SORA-ohjeistuksen tarkoitus 

Toimintaohje on laadittu 1.1.2012 voimaan tulleen SORA-lainsäädännön säädösten perusteella an-
tamaan ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuudesta. Ohje koskee kaikkia LAB ammattikorkeakou-
lun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opiskelijoita ja koulutukseen hakijoita.  

SORA-säännökset koskevat LAB-ammattikorkeakoulussa seuraavia tutkintoja: 

• Ensihoitaja AMK ja ylempi AMK 

• Fysioterapeutti AMK ja ylempi AMK 

• Sairaanhoitaja AMK ja ylempi AMK 

• Sosionomi AMK ja ylempi AMK 

• Terveydenhoitaja AMK ja ylempi AMK 

SORA-lyhennettä käytetään tässä ohjeessa, kun viitataan niihin säädöksiin, jotka koskevat opiske-
lijaksi ottamista sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista SORA-lainsäädännön pe-
rusteella. 

Toimintaohjetta säätelevät säädökset ja määräykset: 

• Ammattikorkeakoululaki (14.11.2014/932)  

• Asetus ammattikorkeakouluista (18.12.2014/1129)  

• Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (L 956/2011) 

• Laki rikosrekisterilain 6. pykälän muuttamisesta 955/2011 

SORA-lainsäädännöllä lisätään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua 
tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityi-
sesti pyritään parantamaan opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta, yksittäisen opiskelijan oikeustur-
vaa, potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta sekä alaikäisten turvallisuutta. 

Lisätietoja: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70341/URN_ISBN_978-952-
00-3562-4.pdf 
 
Huumausainetestaus 

Huumausainetestaukseen liittyvät säännökset koskevat kaikkien alojen opiskelijoita ammatillisessa 
koulutuksessa ja korkeakouluissa. Koulutuksen järjestäjä vastaa testaamiseen liittyvistä kustan-
nuksista. 
 
Lisätietoja: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/opiskeluhuolto/opiskelutervey-
denhuolto/sora-saadokset 

 

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen sosiaali- ja terveysaloilla SORA-
lainsäädännön perusteella 

Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden sosiaali- ja terveysalan opiskelijalta silloin, 
kun opiskelija on vaarantamalla toisten terveyttä tai turvallisuutta osoittautunut soveltumattomaksi 
toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa. Peruuttamisperusteena on 
myös se, että opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemmin saamansa peruuttamispäätöksen tai 
opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksista, jotka voivat olla esteenä alaikäisten parissa työs-
kentelylle tai on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskeli-
jaksi ottamisen edellytyksiä.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70341/URN_ISBN_978-952-00-3562-4.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70341/URN_ISBN_978-952-00-3562-4.pdf
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/sora-saadokset
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/opiskeluhuolto/opiskeluterveydenhuolto/sora-saadokset
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Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää LAB-ammattikorkeakoulun hallitus. 
Ennen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeelli-
nen selvitys ja varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Ammattikorkeakoulun on yh-
dessä opiskelijan kanssa selvitettävä mahdollisuudet hakeutua tai siirtyä muuhun koulutukseen.  
 
Ammattikorkeakoululla on velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle 
(Valvira) tieto sen toimialaan kuuluvien opetusalojen osalta opiskeluoikeuden peruuttamista koske-
vasta päätöksestä perusteluineen.  
 
Peruutettu opiskeluoikeus voidaan opiskelijan hakemuksesta palauttaa, jos opiskeluoikeus on pe-
ruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi ja hakija osoittaa peruuttamisen 
aiheuttaneiden syiden poistuneen.  

LABin SORA-lautakunta 

LAB-ammattikorkeakoulun SORA-lainsääntöä koskevien hakija- ja opiskelija-asioiden käsittely ja 
valmistelu tehdään rehtorin nimittämässä LABin SORA-lautakunnassa, jonka jäsenet ovat: hyvin-
vointiyksikön johtaja, käsiteltävänä olevan alan osaamispäällikkö, hakupalveluiden palvelupäällikkö 
ja hyvinvointiyksikön opinto-ohjaaja. 

SORA-lautakunta voi aina pyytää tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä ja lausuntoja tarvitse-
mansa määrän ja niitä voidaan pyytää myös tarkentamaan. SORA-lautakunta tekee opiskelijavalin-
toja koskevat esitykset koulutuksesta vastaavalle vararehtorille, joka tekee päätökset opiskelijava-
linnoista. Opiskelijaa koskevat esitykset SORA-lautakunta tekee rehtorille. Päätöksen opiskeluoi-
keuden peruuttamisesta tekee LAB-ammattikorkeakoulun hallitus rehtorin esityksestä.  

Menettely opiskelijavalinnassa ammattikorkeakoululain (932/2014) 26 §:n mukai-
sissa tilanteissa 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan SORA-
lainsäädäntöä. Alalla on alaikäisten turvallisuutta sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia 
vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava 
on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai har-
joitteluun.   

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutuk-
set voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa. Tarkoituksena ei ole asettaa 
tarpeettomia esteitä hakijan vammaisuuden tai fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten rajoitteiden 
vuoksi koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei 
hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja 
hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta kyseisen koulutusohjelman opis-
kelijaksi.  

Opiskelijavalinnan valinnan esteenä voi olla esimerkiksi: 

• vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille 
• toimintakykyä haittaava vakava aistivamma 
• psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö 
• päihde-/ huumeriippuvuus tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana 
• sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista 
• pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista 
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Hakijalta kysytään hakulomakkeella:  

• ”Onko opiskeluoikeutesi aiemmin peruutettu terveydentilan tai muiden henkilöiden tervey-
den tai turvallisuuden vaarantamisen vuoksi?” 
 

• ”Onko terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi sellaisia tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä 
opinnoille hakukohteeksi / hakukohteiksi ilmoittamillasi alalla?” 

Mikäli hakija vastaa hakulomakkeella ”kyllä” molempiin tai toiseen kysymykseen ja tulee hyväk-
sytyksi koulutukseen, on opiskelupaikka ehdollinen. Jos opiskelija on vastannut kysymyksiin 
”ei”, mutta ammattikorkeakoululla on tiedossa tai muualta on tullut tietoon, että edellytykset 
SORA-prosessin käynnistämiseen olisivat, tulee hakijan antaa ammattikorkeakoulun pyynnöstä 
lisäselvitys.  

Opiskelijaksi pyrkivän tulee pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät ter-
veydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta pää-

töksestä. Jos hakija on vastannut hakulomakkeen kysymyksiin kyllä, niin LAB-ammattikorkea-

koulu pyytää aina em. tiedot. Jos tieto mahdollisesta SORA-prosessin käynnistämisen edelly-
tyksistä on tullut muualta, LABin SORA-lautakunta päättää tietojen pyytämisestä. 

Ammattikorkeakoulu käsittelee ja arvioi opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen edellyttä-
mät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot.  SORA-lautakunta tekee toimitettujen lau-
suntojen perusteella esityksen koulutuksesta vastaavalle vararehtorille, joka päättää opiskeli-
jaksi hyväksymisestä. SORA-lautakunta voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Asiakirjat ovat 
salassa pidettäviä. 

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioi-
nut opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa ja toi-
mintakykyä koskevat tiedot ja vararehtori on tehnyt asiasta päätöksen.  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,   

• jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa  
• jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja  
• on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ot-

tamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)  
• jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoulu-

laki 932/2014). 

Opiskelijavalintaan liittyvä oikaisumenettely ja muutoksenhaku 

Opiskelijavalintaan koskevaan päätökseen tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 
LAB-ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tuloksia 
julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden 
soveltamisesta häneen sekä miten valintaan voi pyytää oikaisua. 

Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen voi asianomainen hakea muutosta valittamalla Itä-Suo-
men hallinto-oikeudelta niin kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808) säädetään. 
Hallinto-oikeuden päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. 
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Opiskelijaa koskeva SORA-prosessi ja sen käynnistäminen 

Ammattikorkeakoulu voi määrätä sosiaali- ja terveysalan tutkintoa opiskelevan opiskelijan tervey-
denhuollon tarkastukseen, jos hänellä epäillään olevan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä 
seikka, jonka perusteella hänen opiskeluoikeutensa voitaisiin peruuttaa.  

Jos opiskelijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyen herää vakava huoli, jos opiskelija sairas-
tuu opintojen aikana vakavasti tai jos tulee esille opiskelukykyä heikentäviä terveydellisiä seikkoja, 
on opiskelija ohjattava tarpeellisten palvelujen piiriin, kuten opiskeluterveydenhuoltoon opiskeluky-
vyn arvioimiseksi ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt päättävät tutkimuksista ja selvityksistä, jotka katsotaan välttä-
mättömiksi terveydentilan ja toimintakyvyn selvittämiseksi. Tutkimuksissa arvioidaan tutkintokoh-
taisten terveydentilavaatimusten toteutumista. Korkeakoulu vastaa kaikista tutkimuksista syntyvistä 
kustannuksista.  

Korkeakoululla on oikeus saada lääkärinlausunto, jossa arvioidaan täyttääkö opiskelija terveydenti-
laltaan ja toimintakyvyltään opiskelun jatkamisen edellytykset. Lausuntopyyntöä pyydetään lähet-
teellä, jossa on tiedot siitä, miksi lausuntoa pyydetään ja minkälaisia tukitoimia on jo tehty. Lähet-
teenä käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön ”Sora -lainsäädännön toimeenpano terveydenhuol-
lossa” -oppaan liitelomaketta 10: ”Opintojen aikana tehtävän terveydentila- ja toimintakykyarvion 
taustatietolomake”. 

Mikäli opiskelukyvyn arviointi vaatii erikoislääkärin tutkimuksia, opiskelijaterveydenhuolto voi lähet-
tää opiskelijan erikoissaraanhoitoon tai yksityissektorille. Opiskelukyvyn arviointia varten saatetaan 
tarvita myös muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden (fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psy-
kologi) tutkimuksia.  

Lausunto kirjataan opiskelijaterveydenhuollossa T-todistuspohjalle, josta korkeakoululle toimitetaan 
sivu 2. Lausunnosta ilmenee, onko opiskelija sopiva, rajoituksin sopiva tai ei sopiva jatkamaan tut-
kintoa. Jos lääkäri pitää opiskelijaa rajoituksin sopivana, tulee täsmentää, millä edellytyksillä opis-
kelija voi jatkaa opintoja. 

Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan ja toimintakyvyn selvityksestä, voi korkeakoulu pidättää 
opiskeluoikeuden, kunnes opiskelija suostuu tarvittavaan selvitykseen. Opiskeluoikeuden peruutta-
minen on aina korkeakoulun hallituksen päätös. 

Valviraan tulee toimittaa välttämättömät tiedot vireillä olevista sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 
opiskeluoikeuden peruuttamiskäsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Valvira suosit-
taa, että verkostotapaamisen yhteydessä heille lähtee tieto SORA-prosessin käynnistämisestä.  

Lisätietoja: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70341/URN_ISBN_978-952-
00-3562-4.pdf 

  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70341/URN_ISBN_978-952-00-3562-4.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70341/URN_ISBN_978-952-00-3562-4.pdf
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LABin opiskelijoiden Sora-prosessi 

o Opiskelijan terveydentilasta tai toimintakyvystä herää vakava huoli. Aloite voi tulla 

esim. ohjaus- tai opetushenkilöstöltä, harjoittelupaikan ohjaajalta, osaamispäälli-

költä, YTHS-toimijalta, opintopsykologilta tai pedagogiselta erityisasiantuntijalta. 

o Asiasta ilmoitetaan hyvinvointialan opinto-ohjaajalle ja pyydetään verkostotapaami-

sen järjestämistä. 

o Osaamispäällikkö, tutoropettaja ja opinto-ohjaaja arvioivat, keitä kutsutaan verkosto-

tapaamiseen. YTHS:n edustajana terveydenhoitaja kutsutaan aina verkostotapaa-

miseen ja YTHS harkitsee, osallistuuko tapaamiseen terveydenhoitajan lisäksi myös 

lääkäri. 

o Opinto-ohjaaja kutsuu opiskelijan ja muut osallistujat verkostotapaamiseen. Opiske-

lijalla on mahdollisuus kutsua tapaamiseen tukihenkilö (esim. hoitotahon edustaja, 

Opiskelijakunta KOEn edunvalvonnan asiantuntija). Tapaamisen tavoitteena on kes-

kustella opiskelijan terveydentilasta tai toimintakyvystä heränneestä huolesta ja sii-

hen liittyvistä tapahtumista sekä arvioida mahdollisen SORA-prosessin käynnistä-

mistä. 

o Verkostotapaamisen kutsun liitteenä opiskelijalle lähetetään sosiaali- ja terveysalan 

terveydelliset- ja toimintakykyvaatimukset.  

o Verkostotapaamisen puheenjohtajana toimii ko. koulutuksen osaamispäällikkö. Ver-

kostotapaamisen luonne on keskusteleva. Tapaamisessa opiskelijalle annetaan ti-

laisuus kertoa tapahtumista omasta näkökulmastaan.  Tapaamisesta kirjoitetaan 

muistio.  

o Jos verkostotapaamisessa päädytään käynnistämään SORA-prosessi, opinto-oh-

jaaja ilmoittaa asiasta LABin SORA-lautakunnalle sekä Valviraan. Verkostotapaami-

sen lopuksi YTHS:n edustajat antavat opiskelijalle käytännön ohjeet palveluihin ha-

keutumiseen. Verkostotapaamisessa linjataan, keskeytetäänkö opiskelijan opinnot 

SORA-prosessin ajaksi vai voiko hän jatkaa opintoja esim. teoriaopintojen osalta.  

o Verkostotapaamisen muistion liitteeksi laaditaan virallinen lähete laillistetun tervey-

denhuollon ammattihenkilön suorittamaan terveystarkistukseen ja tutkimuksiin (So-

siaali- ja terveysministeriön Sora -lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa -

oppaan liitelomake 10: Opintojen aikana tehtävän terveydentila- ja toimintakykyar-

vion taustatietolomake). Lähetteen allekirjoittaa LABin rehtori.  

o Muistio liitteineen (lähete ja sosiaali- ja terveysalan terveydelliset- ja toimintakyky-

vaatimukset) lähetetään kaikille verkostotapaamiseen osallistuneille.  

o Kun opiskelija on saanut lääkärinlausunnon, opiskelijan tehtävänä on toimittaa lau-

sunto ko. koulutusalan osaamispäällikölle. 

o Osaamispäällikkö ilmoittaa asiasta SORA-lautakunnan sihteerille, joka järjestää lau-

takunnan kokouksen. 

o SORA-lautakunta tekee asiasta esityksen rehtorille.  

o Jos SORA-lautakunta päätyy esittämään opiskeluoikeuden peruuttamista, osaamis-

päällikkö, tutoropettaja ja opinto-ohjaaja selvittävät yhdessä opiskelijan kanssa 

mahdollisuudet hakeutua tai siirtyä muuhun koulutukseen ennen esityksen teke-

mistä rehtorille. 

o Rehtori voi päättää, että ei esitä opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamista LABin 

hallitukselle. LABin hallitus päättää opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta, 

jos rehtori esittää opiskeluoikeuden peruuttamista. 
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Muutoksenhaku opiskeluoikeuden peruuttamisessa 

Valtakunnallinen opiskelijoiden oikeusturvalautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin 
opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.  

Tarkoituksena on varmistaa yhtenäisen soveltamiskäytännön muodostuminen.  

Lainkäyttöasiat ratkaistaan lautakunnan istunnossa esittelystä ja lautakunnan hallintoasiat hoide-
taan Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä. 

Lautakunnan kokoonpanosta säädetään laissa, ja siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja jäseniä, jotka kaikki ovat sivutoimisia. Kokoonpanossa varmistetaan lääketieteellinen, oikeudelli-
nen ja koulutusasioiden asiantuntemus sekä opetushenkilöstön ja opiskelijoiden edustus. Opiske-
luoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevat valitusasiat käsitellään kiireellisinä 

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valta-

kunnalliselta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-

nista. 

Oikeusturvalautakunnan päätöksistä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Peruuttamista kos-
keva päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, ellei valtakunnallinen opiskelijoiden 
oikeusturvalautakunta tai hallinto-oikeus kiellä päätöksen täytäntöönpanoa. 
 
Lisätietoja: https://minedu.fi/opiskelijoiden-oikeusturvalautakunta 

Tietojensaantioikeus/Ammattikorkeakoululaki 65 § 

Ammattikorkeakoululla on tehtäviään hoitaessaan oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta 
koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen kannalta tarpeelliset tilastotiedot ja muut vastaavat tie-
dot. 

Ammattikorkeakoulun tulee pyynnöstä toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät 
koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja seurannan edellyttämät tiedot. 

Opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä 
tietoja on tiedon haltijalla salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa: 

1) ammattikorkeakoulun rehtorille ja ammattikorkeakoulun turvallisuudesta vastaavalle muulle hen-
kilölle opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi; 

2) opinto-ohjauksesta vastaaville henkilölle muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista varten; 

3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henkilöille opiskelijan terveyden ja turvallisuuden varmis-
tamiseksi ja tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten; 

4) harjoittelusta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä harjoittelupaikan henkilöstön ja asiakkaiden 
turvallisuuden varmistamiseksi; 

5) poliisille ja ammattikorkeakoulun edustajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa turvallisuusuhan 
selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioimiseksi tai jos opiskelijan todetaan terveydentilan 
arvioinnissa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle. 

Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoit-
taa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä 

https://minedu.fi/opiskelijoiden-oikeusturvalautakunta
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varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden pe-
rusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. 
(20.3.2015/279) 
 

Rikostaustaote LABin hyvinvointiyksikön harjoitteluissa 

Jos koulutukseen liittyvät käytännön työtehtävät oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimis-
ympäristössä edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, korkeakoulun tulee varmis-
tua ennen käytännön tehtävien alkua siitä, että opiskelijalla ei ole SORA-lainsäädännössä määritel-
tyä rikostaustaa. Nämä rikoslain kohdat koskevat lapseen kohdistuvia rikoksia,  
seksuaalirikoksia, väkivaltarikoksia, vapauteen kohdistuvia rikoksia ja huumausainerikoksia. Rikos-
taustan tarkastamista varten opiskelija esittää rikostaustaotteen. 

Jos koulutukseen liittyvät käytännön tehtävät oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympä-
ristössä edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, korkeakoulu voi peruuttaa opis-
kelijan opiskeluoikeuden, jos 

• se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja 
• opiskelija on tuomittu rangaistukseen lapseen kohdistuneista rikoksista, seksuaalirikoksista, 

väkivaltarikoksista, vapauteen  
kohdistuvista rikoksista tai huumausainerikoksista. 

Jos opiskelija kieltäytyy antamasta rikostaustaotetta nähtäväksi, häneltä voidaan pidättää oikeus 
opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi. 
 
Lisätietoja: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen 

Rikostaustaotteen näyttäminen LABissa 

LAB pyytää rikostaustaotteen nähtäväksi hyvinvointialan opiskelijoilta ennen sellaisen 
harjoittelujakson alkamista, johon sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa. Rikostaustaote pyyde-
tään myös silloin, kun harjoittelu suoritetaan työsuhteessa. Velvollisuus esittää rikostaustaote pe-
rustuu lakiin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002/504) sekä rikosrekis-
terilakiin (1993/770). 
 
Rikosrekisterilain 6 §:n mukaisesti opiskelija saa itseään koskevan 2 momentissa tarkoitetun ot-
teen rikosrekisteristä voidakseen koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, 
työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä taikka harjoittelussa ryhtyä sellaiseen tehtävään, jo-
hon olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa ja jossa ote on pyydettäessä toimitettava 
koulutuksen järjestäjälle tai korkeakoululle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017), 
ammattikorkeakoululain (932/2014) tai yliopistolain (558/2009) mukaan. Ote on maksuton. 
(11.8.2017/555) 
 
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ohjeistetaan esittämään rikostaustaotteen opinto-ohjaajalle vii-
meistään 4 viikkoa ennen harjoittelun alkamista. Opiskelijoille ilmoitetaan kunkin lukukauden 
alussa päivystysajat, jolloin otteita tarkistetaan. Opiskelija valitsee päivystysajan, jolloin hän esittää 
otteen opinto-ohjaajalle. 
 
Henkilökohtainen tapaaminen: Tietojen tarkistamisen jälkeen ote palautetaan opiskelijalle 
välittömästi. 
 
Etäyhteydessä tapaaminen: Etäyhteyden alkaessa opinto-ohjaaja antaa jokaiselle osallistuvalle 
opiskelijalle oman vastaanottoajan, jolloin opiskelija liittyy etäyhteyteen. Ennen otteen tarkistamista 
opinto-ohjaaja varmistaa, ettei etäyhteydessä ole muita osallistujia. Opiskelija näyttää lyhyesti 
kameralle otteen. 

  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen
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Otteesta kirjataan Peppi-opintohallintojärjestelmään seuraavat tiedot: myöntöpäivämäärä ja 
päivämäärä, mihin saakka ote on voimassa (6 kk). Muita tietoja ei kerätä. Henkilöllisyystodistus on 
esitettävä henkilöllisyyden varmentamiseksi niin henkilökohtaisessa kuin etänä tapahtuvassa 
tapaamisessa. Rikostaustaote on voimassa kuusi kuukautta. 
 
Mikäli rikostaustaotteessa on merkintöjä, jotka voivat estää harjoittelussa työskentelyn alaikäisten 
kanssa, asia käsitellään opiskelijakohtaisesti. 
 
Rikostaustaotteen esittäminen kansainväliseen vaihtoon lähtevien kohdalla: 
Opiskelijan tulee toimittaa rikostaustaote kansainvälisessä vaihdossa suoraan harjoittelu- tai 
opiskelupaikkaan, mikäli kohdemaa sitä edellyttää. Kansainväliseen vaihtoon lähtevän opiskelijan-
rikostaustaote on maksullinen. 
 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet  
Henkilötietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, että opiskelijoiden yksityisyyttä ei vaaranneta. Hen-
kilötietoja saavat käsitellä vain ne, joilla on tehtävien hoidon takia tietoihin asiallinen yhteys. Tietoi-
hin on pääsy vain järjestelmän käyttäjätunnuksen saaneilla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtai-
sia ja käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Paperiset asiakirjat säilytetään ja suoja-
taan niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Henkilötietojen käsittelyssä käytetyt ohjelmistot on 
suojattu ammattikorkeakoulun tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 
 
 

Lähteet 
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LIITE Opiskelijan arkaluonteisten tietojen käsittely LAB-ammattikorkeakoulussa 

Rehtori hyväksynyt 23.3.2022 
 
Ammattikorkeakoululain (932/2014) 40 §:n mukaan opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan terveydenti-
laa koskevia 27 ja 34–36 §:n mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne, jotka valmistelevat tai teke-
vät päätöksen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden palautta-
misesta tai kurinpidosta taikka antavat lausuntoja mainituista asioista. 

Opiskelijan rikosrekisteriotetta koskevaa 33 §:n 2 momentin mukaista tietoa saavat käsitellä vain 
ne, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Ammattikorkea-
koulun tulee määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä. 

LABissa arkaluonteisten tietojen käsittelyoikeus on kaikissa tilanteissa rehtorilla, koulutuksesta 
vastaavalla vararehtorilla, lakimiehillä, opintopalveluiden johtajalla ja opiskelijapalveluiden päälli-
köillä. 

LAB-ammattikorkeakoulun SORA-lainsääntöä koskevien hakija- ja opiskelija-asioiden käsittely ja 
valmistelu tehdään LABin SORA-lautakunnassa, jonka jäsenet ovat: hyvinvointiyksikön johtaja, 
käsiteltävänä olevan alan osaamispäällikkö, hakupalveluiden palvelupäällikkö ja opinto-ohjaaja. 
SORA-lautakunnan sihteerinä toimii opiskelijapalveluiden päällikkö. 

Taulukossa mainituilla henkilöillä ja SORA-lautakunnalla on oikeus tapauksen mukaan käsitellä 
opiskelijan arkaluonteisia tietoja. Lisäksi käsittelyoikeus on asiakirjahallintajärjestelmän pääkäyttä-
jällä. 

Asiakirja Käsittelyoikeus 

Kurinpitopäätökset LABin hallitus, rehtori, koulutuksesta vas-
taava vararehtori, lakimiehet, yksikön joh-
taja, osaamispäällikkö, opettaja, opintopal-
veluiden johtaja, opiskelijapalveluiden pääl-
likkö, opinto-ohjaaja, opintopalveluiden hen-
kilökunta, turvallisuudesta vastaavat henki-
löt 

Opiskelijan terveydentilaa koskevat tiedot LABin hallitus, rehtori, koulutuksesta vas-
taava vararehtori, lakimiehet, yksikön joh-
taja, osaamispäällikkö, opettaja, opintopal-
veluiden johtaja, opiskelijapalveluiden pääl-
likkö, opinto-ohjaaja, opintopalveluiden hen-
kilökunta, opintopsykologit, turvallisuudesta 
vastaavat henkilöt, harjoittelun työelämäoh-
jaaja, YTHS 

Huumausainetestaukseen liittyvät tiedot LABin hallitus, rehtori, koulutuksesta vara-
rehtori, lakimiehet, yksikön johtaja, osaa-
mispäällikkö, opettaja, opintopalveluiden 
johtaja, opiskelijapalveluiden päällikkö, 
opinto-ohjaaja, opintopalveluiden henkilö-
kunta, turvallisuudesta vastaavat henkilöt, 
harjoittelun työelämäohjaaja, YTHS 

Rikostaustaote Rikostaustaote näytetään henkilölle, jonka 
tehtäviin se kuuluu. Oikeus tietoihin on seu-
raavilla: LABin hallitus, rehtori, koulutuk-
sesta vastaava vararehtori, lakimiehet, yksi-
kön johtaja, osaamispäällikkö, opintopalve-
luiden johtaja, opiskelijapalveluiden pääl-
likkö, opinto-ohjaaja, turvallisuudesta vas-
taavat henkilöt 
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