SORA-TOIMINTAOHJE
Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyvä lainsäädäntö koskee opiskelijaksi ottamisen esteitä,
opiskelijaoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa. Centria-ammattikorkeakoulussa lainsäädäntöä sovelletaan sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja
kasvatusalan koulutuksissa. Huumausainetestaukseen ja kurinpitoon liittyvät kohdat koskevat
kaikkia aloja.
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1. Lainsäädäntö
SORA-lainsäädäntö (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) koskee mm. opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa.
SORA-lainsäädännöllä lisätään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua
tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin.
Erityisesti pyritään parantamaan opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta, yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa, potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta sekä alaikäisten turvallisuutta.
Aiheeseen liittyvät ammattikorkeakouluja koskevat säädökset ovat:
•
•
•
•

Ammattikorkeakoululaki 932/2014
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta 215/2012
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta 956/2011
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1129/2014.

Keskeinen sisältö opiskeluun soveltumattomuuteen liittyvässä lainsäädännössä on
•
•
•
•
•
•

säädetään oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön myös korkeakoulusektorilla
opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tarkennetaan
mahdollistetaan opiskeluoikeuden peruuttaminen tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua
huumausainetestauksesta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti
kurinpitosäännöksiä täsmennetään
koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja viranomaisten tietojensaanti varmistetaan.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiin ja opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvät muutokset koskevat Centria-ammattikorkeakoulussa seuraavia tutkintoja:
•
•
•
•
•

2

sairaanhoitaja (AMK)
sosionomi (AMK)
terveydenhoitaja (AMK)
yhteisöpedagogi (AMK)
Bachelor of Health Care

2. Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä ammattikorkeakouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa ammattikorkeakouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa ammattikorkeakoulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta ammattikorkeakoulun tiloissa ja alueella.
(Ammattikorkeakoululaki 31 §.)
Turvallista oppimisympäristöä koskeva säännös edellyttää, että opetukseen tarkoitetut tilat ja välineet ovat turvallisia (vrt. työturvallisuuslaki). Säännös velvoittaa ammattikorkeakouluja tekemään
sellaista turvallisuustyötä, jonka tarkoitus on ehkäistä väkivaltaa ammattikorkeakoulun toiminnassa.
Centria-ammattikorkeakoulun turvallisuustoiminnan tarkoituksena on taata organisaation toiminta
kaikissa mahdollisissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä uhka- ja kriisitilanteissa. Työskentelyja opiskeluturvallisuutta edistetään osana ammattikorkeakoulun vastuullista johtamista. Työsuojelun toimintaohjelmassa on linjattu ne toimintamallit, joita organisaatiossa noudatetaan työturvallisuuden parantamiseksi työsuojelun näkökulmasta.
Ammattikorkeakoulussa on laadittu kriisitoimintaohjeet sekä kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat. Kaikki keskeinen toimintaa ohjaava ohjeistus liitteineen on koottuna sähköisenä Optimaan.
Ohjeistukset löytyvät paperiversiona vastuuhenkilöiltä. Turvallisuuteen liittyvien koulutustilaisuuksien yhteydessä jaetaan lisäksi keskeistä materiaalia henkilöstölle ja opiskelijoille.
Ammattikorkeakoulussa toimii turvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ammattikorkeakoulun turvallisuuden hallintaa ja turvallisuustyötä. Turvallisuustyöryhmän toimintaa johtaa
turvallisuuspäällikkö. Turvallisuuspäällikkö johtaa ja koordinoi koko ammattikorkeakoulun turvallisuustoimintaa ja toimii yhteyshenkilönä viranomaisiin päin.
Tarkennetut tiedot henkilöstölle löytyvät Centraalista.
Opiskelijoille suunnattu ohjeistus harjoittelusta löytyy Optimasta.
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3. Opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin
liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, jos 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin on myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan, tämän lain
33 §:n tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
Ammattikorkeakoulun tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy.
(Ammattikorkeakoululaki 26 §.)

3.1. Opiskelijaksi ottamisen esteenä terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät seikat
Opiskelijaksi ottamisen terveydellisiä esteitä koskevia säännöksiä on täsmennetty ammatillisessa
koulutuksessa ja lisätty myös AMK- ja yliopistolakiin. Pääsääntönä on kuitenkin esteettömyys: hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle,
jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa.
Yhdenvertaisuuslain säännöksiä vastaavasti järjestelyjen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon toimista aiheutuvat kustannukset, koulutuksen järjestäjän taloudellinen asema sekä
mahdollisuudet saada toimien toteuttamiseen tukea julkisista varoista tai muualta.
Vaikka henkilön terveydentila tai vammaisuus voi sinänsä estää osallistumisen esimerkiksi joihinkin opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, ei tämä välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi sopimaton opiskelemaan kyseistä alaa. Tämä seikka tulee ottaa huomioon myös tulkittaessa ja sovellettaessa opiskelijaksi ottamisen esteitä koskevia säännöksiä.
SORA-lainsäädännön soveltaminen edellyttää, että opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
Hakijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.
Tarkoituksena ei ole se, että ammattikorkeakoulu pyytää lääkärintodistuksen kaikilta tietyn alan
hakijoilta. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan, täyttävätkö he oman arvionsa mukaan terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettävät vaatimukset. Jos hakijan ilmoituksen perusteella
ilmenee aihetta, ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten toimien arvioimiseksi.
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Centria-ammattikorkeakoulu antaa opiskelijaksi pyrkiville hakusivuillaan tietoa siitä, millaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä (esim. että aiemmin tehty opiskeluoikeuden
peruuttamista koskeva päätös voi olla opiskelijaksi ottamisen esteenä) opintoihin liittyy.
Centria-ammattikorkeakoulu käyttää sekä sosiaali- ja terveysalalla että humanistisella ja kasvatusalalla kaikissa koulutusohjelmissa opiskelijavalinnassa oikeutta jättää hakija valitsematta terveydentilan perusteella.
Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, mikä ei ole esteenä alan
opiskelulle. Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että
•
•

•

opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä, veriteitse tarttuva
tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista
ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle

Humanistisella ja kasvatusalalla ammatissa toimiminen edellyttää riittävää psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kompetenssia. Vastuukysymykset painottuvat yhteisöpedagogin työtehtävissä.
Opiskelijavalinnan esteenä voi olla sellainen psyykkinen sairaus tai toimintakykyyn vaikuttava asia,
joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim.
•
•
•
•

akuutti, elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
sellainen sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
sellainen psyykkinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen
mm. psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
muu sairaus, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien terveyden tai turvallisuuden.

Sosiaali- ja terveysalan ja humanistisen ja kasvatusalan terveydentilaa koskevat vaatimukset näkyvät hakijalle seuraavalla tavalla:
Tässä koulutuksessa on tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia. Tarkista vaatimukset tästä (linkki).
Minulla on terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille.
Ei
Kyllä
Jos hakija vastaa "Kyllä", häntä pyydetään hakuaikana ottamaan yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Hakijapalvelut antaa hakijalle koulutuksen vastuuhenkilön yhteystiedot, ja pyytää
hakijaa olemaan yhteydessä koulutusohjelman vastuuhenkilöön, joka arvioi tilanteen. Koulutuksen
vastuuhenkilö voi neuvotella psykologin, opinto-ohjaajan ja terveydenhoitajan, ja hänen kauttaan
lääkärin, kanssa. Hakijaa voidaan tarvittaessa ohjeistaa hakemaan johonkin toiseen koulutukseen.
Hakijapalveluiden ja koulutuksen vastuuhenkilön välinen tiedonanto ja yhteydenpito on oleellisen
tärkeää.
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Valintakoekutsun mukana hakijoille, jotka ovat ilmoittaneet, että heillä on terveydellisiä tekijöitä,
jotka saattavat olla esteenä opiskelulle, lähetetään pyyntö selvityksen toimittamisesta valintakokeeseen.
Valintakokeen yhteydessä arvioidaan opiskelukykyä ja terveydentilaa niiden hakijoiden osalta,
jotka ovat ilmoittaneet, että heillä voi olla opintojen esteenä olevia terveydellisiä tekijöitä. Tarvittaessa pyydetään lisäselvityksiä. Materiaali arkistoidaan muun valintakoemateriaalin yhteydessä henkilötietolain periaatteita noudattaen ja ammattikorkeakoulun arkistointiohjeen mukaisesti.
Päätöksen opiskelijavalinnasta tekee aina jokainen ammattikorkeakoulu hakutoivekohtaisesti. Ei
siis esimerkiksi riitä, että ainoastaan se ammattikorkeakoulu, johon hakija menee valintakokeeseen,
arvioi terveydentilan alalle. Mikäli hakija on tehnyt valintakokeen muualla, Centria-ammattikorkeakoulu voi pyytää halutessaan lisätietoa oman päätöksensä tueksi valintakokeen ammattikorkeakoulusta.

3.2. Opiskelijaksi ottamisen esteenä aiempi opiskeluoikeutta peruuttamista koskeva
päätös
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
Centria-ammattikorkeakoulu käyttää sekä sosiaali- ja terveysalalla että humanistisella ja kasvatusalalla kaikissa koulutusohjelmissa opiskelijavalinnassa oikeutta jättää hakija valitsematta aiemman
opiskelupaikan perumisen perusteella.
Hakijalta kysytään aiempaa opiskeluoikeuden peruuttamispäätöstä seuraavalla tavalla:
Tässä koulutuksessa opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta.
Opiskeluoikeuteni on aiemmin peruutettu terveydentilani tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi.
Ei
Kyllä
Hakijan tulee oppilaitoksen pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät tiedot
aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
Jos hakija vastaa "Kyllä", häntä pyydetään hakuaikana ottamaan yhteyttä ammattikorkeakoulun
hakijapalveluihin. Hakijan tulee hakijapalveluiden pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät tiedot aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
Hakijapalvelut toimittaa edellä mainitut tiedot koulutuksen vastuuhenkilölle ja antaa hakijalle
koulutuksen vastuuhenkilön yhteystiedot, ja pyytää hakijaa olemaan yhteydessä koulutuksen vastuuhenkilöön, joka arvioi tilanteen. Koulutuksen vastuuhenkilö voi neuvotella terveydenhoitajan,
psykologin ja opinto-ohjaajan kanssa. Koulutuksen vastuuhenkilö tekee päätöksen valintakokeeseen kutsumisesta. Hakijaa voidaan tarvittaessa ohjeistaa hakemaan johonkin toiseen koulutukseen.
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Opiskelijavalintaan liittyvä tiedonsaanti
Jäljempänä 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä
antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskelijaksi ottamisen edellyttämät
välttämättömät tiedot opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta ammattikorkeakoululta, yliopistolta ja koulutuksen järjestäjältä.
(Ammattikorkeakoululaki 27 §.)
Tarkoituksena ei ole se, että ammattikorkeakoulu pyytäisi jatkossa tiedot peruuttamispäätöksistä
kaikista oppilaitoksista. Jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, ammattikorkeakoulu
voi pyytää tarvittavat lisätiedot päätöksen tehneestä oppilaitoksesta.
Aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös ei tarkoita automaattista estettä hakeutua ko. alojen
koulutukseen, vaan oppilaitoksen tulee harkita tilanteet aina tapauskohtaisesti. Opiskelijaksi ottamisen estettä koskevassa harkinnassa tulee aina huomioida sekä ala, jolle henkilö on hakemassa että
perusteet, joiden nojalla aiempi peruuttamispäätös on tehty ja punnita näitä seikkoja toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelutarpeiden näkökulmasta.
Valinta on ehdollinen, kunnes Centria-ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijalta vaaditut asiakirjat. Centria-ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli vaadittavia asiakirjoja ei toimiteta
ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.
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4. Opiskeluoikeuden peruuttaminen
Opiskeluoikeuden peruuttaminen
Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos:
1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai

turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön
tehtävissä tai harjoittelussa;
2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin
mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä; tai
3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi.
Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä,
20 luvussa, 21 luvun 1—3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta
rikoksesta.
Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista ammattikorkeakoulun on selvitettävä yhdessä opiskelijan
kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää ammattikorkeakoulun sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen
edellytykset hän täyttää.
Opinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan, säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
(Ammattikorkeakoululaki 33 §.)

Opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy
alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia
vaatimuksia.
Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista ammattikorkeakoulun on selvitettävä yhdessä opiskelijan
kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Tässä yhteydessä ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijalle henkilökohtaista opinto- ja uraohjausta.
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Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedonsaanti
Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on 33 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn selvittämiseksi. Ammattikorkeakoulu vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskeluoikeuden arviointia varten
ammattikorkeakoulun osoittaman, ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen lausunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan selvittämiseksi sekä tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella laadittu arvio opiskelijan toimintakyvystä opiskelun edellyttämien terveydentilavaatimusten johdosta.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta ammattikorkeakoululta, yliopistolta ja koulutuksen järjestäjältä.
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa 33 §:n 2 momentissa tarkoitettua opiskeluoikeuden
arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä,
jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toiselta ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta 33 §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden
peruuttamista koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut ammattikorkeakouluun siirto-opiskelijana.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirastolle sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot vireillä olevasta 33 §:ssä
tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamista tai
muuhun koulutukseen siirtämistä koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.
(Ammattikorkeakoululaki 34 §.)

4.1. Peruuttamisprosessi
Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen selvitys ja varattava opiskelijalle
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.
Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää ammattikorkeakoulun rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen asian ratkaisemista on kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.
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Rehtori ja opettaja sekä harjoittelupaikan ohjaaja voivat 38 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia
yhdessä tai erikseen ja toimenpiteet tulee kirjata. Hallitus tekee 38 §:n 4 momentin mukaisen päätöksen.
Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskelijan määräaikaista erottamisesta tai opiskelusta pidättämisestä päätetään, on päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon
alkamisen ajankohdasta.
(Ammattikorkeakoululaki 39 §.)
Opiskeluoikeuden peruuttaminen etenee Centria-ammattikorkeakoulussa seuraavan prosessin mukaan:
• Johtaja (opetus) pyytää opiskelijalta kirjallisen lisäselvityksen (kuulemiskirje). Kuulemiskirje
sisältää tiedon kuulemisen tarkoituksesta ja selvityksen antamiseen varatusta määräajasta.
Kuulemisen kohteena olevat asiakirjat (kaikki asiakirjat, joihin päätös voi perustua, esimerkiksi toisesta oppilaitoksesta saatu päätös) on toimitettava opiskelijalle alkuperäisinä tai jäljennöksenä, tai varattava hänelle mahdollisuus tutustua niihin. Kuulemiskirjeessä opiskelijaa pyydetään kirjoittamaan lausunto tapahtuneesta johtajaa (opetus) varten.
• Selvityksen antamisen määräajan päätyttyä johtaja (opetus) huolehtii opiskelijan kuulemisesta ja kutsuu paikalle asian käsittelyssä tarvittavat henkilöt.
• Opinto-ohjaaja selvittää yhdessä opiskelijan kanssa mahdollisuuden hakeutua muuhun koulutukseen, tai opiskelijan siirtomahdollisuuden ja –halukkuuden.
• Johtaja (opetus) tekee esityksen ammattikorkeakoulun rehtorille opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Esitykseen kuvataan tarkasti tehdyt toimenpiteet ja opiskelijan antama selvitys.
• Ammattikorkeakoulun rehtori tiedottaa Valviraa vireillä olevasta terveydenhuollon opiskelijaa koskevasta opiskeluoikeuden peruuttamisprosessista.
• Ammattikorkeakoulun rehtori tekee päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta.
• Päätöksessä tiedotetaan, että peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (ja sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudelta).
• Ammattikorkeakoulun rehtori tiedottaa Valviraa terveydenhuollon opiskelijaa koskevasta
opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä ja sen perusteluista.
Peruuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta, ellei opiskelijoiden oikeusturvalautakunta tai hallinto-oikeus kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.
Opiskelija on aktiivisesti prosessissa mukana ja hänelle on kerrottava selvästi prosessin eteneminen.
Opiskelijalla on oikeus pyytää tuekseen käsittelyyn haluamansa tukihenkilö tai asiantuntija (esim.
omalääkäri). Ammattikorkeakoulu toimii myös yhteistyössä opiskelijaterveydenhuolto- ja opiskelijahuoltopalveluita antavien viranomaisten kanssa.

4.2. Peruuttaminen soveltumattomuuden perusteella
Opiskeluoikeuden peruuttaminen soveltumattomuuden perusteella on mahdollista, jos opiskelija
on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa.
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Toistuva vaarantaminen voi johtua esim. puutteellisesta tai virheellisestä menettelystä tai piittaamattomasta suhtautumisesta, joka jatkuu huomautuksista huolimatta. Vakavaa vaaraa voi aiheutua
esim. silloin kuin opiskelija olennaisesti laiminlyö harjoittelupaikan turvallisuusmääräyksiä.
Yksittäinen huolimattomuudesta aiheutunut vahinko ei täytä opiskeluoikeuden peruuttamisen
edellytyksiä, jos teko tai laiminlyönti ei osoita ilmeistä soveltumattomuutta toimimaan opintoihin
liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa.

4.3. Peruuttaminen terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella
Opiskeluoikeuden peruuttaminen terveydentilan ja toimintakyvyn perusteella on mahdollista vain
poikkeuksellisesti. Peruuttaminen edellyttää, että hakuvaiheessa on edellytetty tiettyä terveydentilaa.
Centria-ammattikorkeakoulu käyttää sekä sosiaali- ja terveysalalla että humanistisella ja kasvatusalalla kaikissa koulutuksissa mahdollisuutta perua opiskeluoikeus terveydentilan ja toimintakyvyn
perusteella, ja edellyttää hakuvaiheessa näillä aloilla tiettyä terveydentilaa.
Peruuttamisperusteena voivat olla sellaiset fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, jotka estävät käytännön tehtävistä tai harjoittelusta suoriutumisen. Perusteena voi siis olla esimerkiksi vakava psykoottinen häiriö, vakava asosiaalisesti värittynyt persoonallisuushäiriö tai hallitsematon vakava päihde- tai huumeriippuvuus. Peruuttaminen ei edellytä sitä, että toisen henkilön
turvallisuus on jo käytännössä ollut uhattuna.
Opiskeluoikeuden peruuttamiselle ei ole perustetta, jos este voidaan poistaa. Vakavilla häiriöillä ei
tarkoiteta sellaisia mielenterveysongelmia, jotka hoidettuna eivät muodosta estettä koulutukseen
ottamiselle ja osallistumiselle.
Opiskelija voidaan määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Ammattikorkeakoulu vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista
kustannuksista. Ammattikorkeakoululla on oikeus saada lääkärinlausunto, josta ilmenee tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella laadittu arvio opiskelijan toimintakyvystä.
Jos opiskelija kieltäytyy lääkärintarkastuksesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun, kunnes
hän suostuu tarvittaviin tutkimuksiin.
Kurinpito
...Jos opiskelija kieltäytyy 34 §:n 1 momentissa tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu niihin. Jos opiskelija kieltäytyy 34 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän antaa sen nähtäväksi.
(Ammattikorkeakoululaki 38 §.)
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4.4. Peruuttaminen aiemman opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen perusteella
Opiskeluoikeuden peruuttaminen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaamisen perusteella
edellyttää, että oppilaitos on hakuvaiheessa pyytänyt tietoa opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
Centria-ammattikorkeakoulu pyytää tätä tietoa hakuvaiheessa sekä sosiaali- ja terveysalalla että humanistisella ja kasvatusalalla kaikissa koulutuksissa, ja käyttää mahdollisuutta perua opiskeluoikeus aiemman opiskelupaikan perumisen perusteella näillä koulutusaloilla.

4.5. Peruuttaminen rikosrekisteriotteen perusteella
Opiskeluoikeuden peruuttaminen rikosrekisteriotteen perusteella liittyy alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelutarpeeseen.
Mikäli opintoihin tai harjoitteluun olennaisesti kuuluu alaikäisten kanssa työskentely, ammattikorkeakoulu (ei harjoittelupaikka) voi pyytää opiskelijaa toimittamaan otteen rikosrekisteristä ennen
opintojakson alkamista tai harjoitteluun siirtymistä. Rikosrekisteriote voidaan pyytää vain sosiaalija terveysalalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla. Rikosrekisteriote on voimassa puoli vuotta,
joten se voidaan joutua pyytämään useaan kertaan opintojen aikana.
Rikosrekisteriotteen saa Oikeusrekisterikeskuksesta, ja sen voi tilata myös sähköisesti:
http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus. Rikosrekisteriotteen toimitusaika on noin 7 päivää.
Rikosrekisteriotteet ovat maksuttomia.
Ammattikorkeakoulu tiedottaa sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan harjoitteluohjeissa mahdollisuudesta pyytää rikosrekisteriote.
Tarkasteltavat rikosnimikkeet ovat samat kuin lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa, ja liittyvät rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta,
seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta.
Rikostuomio ei automaattisesti tarkoita opiskeluoikeuden peruuttamista, vaan asiaa pitää harkita
aina tapauskohtaisesti. Harkintaan voi vaikuttaa esim. koulutusala, tehty rikos, tekoajankohta ja
tuomion pituus.
Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.
Ammattikorkeakoulu ei saa taltioida eikä kopioida rikosrekisteriotetta. Esimerkiksi opiskelijahallintojärjestelmään voidaan merkitä, että opiskelija on toimittanut rikosrekisteriotteen nähtäväksi.
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Kurinpito
Jos opiskelija kieltäytyy 34 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen antamisesta, häneltä voidaan
pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän antaa sen nähtäväksi.
(Ammattikorkeakoululaki 38 §.)

5. Opiskeluoikeuden palauttaminen
Opiskeluoikeuden palauttaminen
Se, jolta on peruutettu opiskeluoikeus 33 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, voi hakea ammattikorkeakoululta opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus tulee palauttaa, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa ammattikorkeakoululle terveydentilaansa koskevat lausunnot. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää ammattikorkeakoulun hallitus.
Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirastolle sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden palauttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.
(Ammattikorkeakoululaki 35 §.)
Opiskelija, jonka opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan
vuoksi, voi tehdä vapaamuotoisen hakemuksen opiskeluoikeuden palauttamisesta. Opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden poistuneen. Opiskelijan tulee toimittaa terveydentilaansa koskevat lausunnot. Palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa.
Hakemus osoitetaan ammattikorkeakoulun hallitukselle. Ammattikorkeakoulun hallitus tiedottaa
Valviraa opiskeluoikeuden palauttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.

6. Valtakunnallinen opiskelijoiden oikeusturvalautakunta
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 hoidetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä. Lautakunnan päätöksistä on jatkovalitusoikeus
Helsingin hallinto-oikeuteen.
Lautakunnan kokoonpanosta säädetään laissa, ja siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja jäseniä, jotka kaikki ovat sivutoimisia. Kokoonpanossa varmistetaan lääketieteellinen, oikeudellinen ja koulutusasioiden asiantuntemus sekä opetushenkilöstön ja opiskelijoiden edustus.
Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevat valitusasiat käsitellään kiireellisinä.
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Lautakunta voi kieltää opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen täytäntöönpanon opiskelijan vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti.

7. Huumausainetestaus
Huumausainetestaus
Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on
perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät
erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden
vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:
1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;
2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta;
3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
4) merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausaineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.
Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun osoittaman laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella
laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus on esitettävä ammattikorkeakoulun määräämässä
kohtuullisessa ajassa.
Jos opiskelijalta on tarkoitus vaatia tässä pykälässä tarkoitettu huumausainetestiä koskeva todistus, ammattikorkeakoululla on oltava opiskelijahuollon toimijoiden kanssa yhteistyössä laaditut kirjalliset toimintaohjeet
opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi.
Ammattikorkeakoulu vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.
Opiskelijalle tehtävään huumausainetestaukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain (1383/2001)
19 §:ssä säädetään työntekijän testauksesta.
(Ammattikorkeakoululaki (36 §.)
Perusteltu epäily voi perustua esimerkiksi opettajan tai harjoittelun ohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana.
Henki tai terveys voi vaarantua esim. sellaisissa opinnoissa ja tilanteissa, joissa käytetään vaarallisia
koneita, laitteita tai työkaluja tai opiskelija vastaa esim. lääkkeiden annostelusta, potilaiden hoidosta
tai alaikäisten tai asiakkaiden turvallisuudesta. Salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suoja ja
eheys voi vaarantua esim. potilas- tai asiakastietojen tai pankkitilitietojen osalta.
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Huumausainetestiä koskevan todistuksen pyytämismahdollisuus koskee kaikkia aloja, kun
laissa mainitut edellytykset täyttyvät. Centria-ammattikorkeakoululla on lain edellyttämät kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi.
Huumausainetestiin on mentävä välittömästi, kuitenkin viimeistään 2 vrk:n kuluessa virallisesta ilmoituksesta. Huumausainetesti tehdään opiskeluterveydenhuollon osoittamassa paikassa. Testin
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. Testatulle annetaan todistus, jonka hän toimittaa välittömästi johtajalle (opetus). Ammattikorkeakoulu vastaa todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.
Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voi
johtaa kurinpitotoimiin (ensisijaisesti varoitus).
Centria-ammattikorkeakoulussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hoitoonohjaukseen ja huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen luottamukselliseen käsittelyyn sekä testaamista koskevien todistusten huolelliseen hävittämiseen heti, kun se käsittelyn tarkoituksen kannalta on mahdollista.

8. Kurinpitosäännökset
Kurinpito ja menettely kurinpitoasiassa
Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:
1) häiritsee opetusta;
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti;
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä;
4) kieltäytyy 25 d §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka
5) on 25 d §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin
tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.
Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa ammattikorkeakoulusta määräajaksi, enintään
yhdeksi vuodeksi.
Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä
tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on
olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä
toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Jos opiskelija kieltäytyy 34 §:n 1 momentissa tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu niihin.
Jos opiskelija kieltäytyy 34 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen antamisesta, häneltä voidaan
pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän antaa sen nähtäväksi.
(Ammattikorkeakoululaki 38 §)
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Henkilöstöön kuuluva toimii kurinpitotilanteessa lain edellyttämällä tavalla, ja tuo asian johtajan
(opetus) tietoon. Jos opetusta häiritsevä opiskelija määrätään poistumaan opetustilasta tai ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta, poistamiseen voidaan tehdä virka-apupyyntö poliisille.
Kurinpitoa koskevaan päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

9. Arkaluonteisten tietojen käsittely ja tietojensaantioikeus
Arkaluonteisten tietojen käsittely
Opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan terveydentilaa koskevia 27 ja 34—36 §:n mukaisia tietoja saavat käsitellä
vain ne, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden palauttamisesta 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.
Ammattikorkeakoulun tulee määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä.
Ammattikorkeakoulun on säilytettävä arkaluonteiset tiedot erillään muista henkilötiedoista. Arkaluonteiset
tiedot tulee poistaa rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin.
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia (523/1999), jollei tässä laissa toisin säädetä.
(Ammattikorkeakoululaki 40 §.)
Centria-ammattikorkeakoulussa seuraavien henkilöiden toimenkuvaan saattaa liittyä arkaluonteisten tietojen käsittelyä:
• toimitusjohtaja
• rehtori ja vararehtorit
• johtaja (opetus)
• turvallisuuspäällikkö
• opintoasiainpäällikkö
• koulutuksen vastuuhenkilö
• opintopsykologi
• terveydenhoitaja
• opinto-ohjaaja
• opettajatutor
• opettaja
• harjoittelun ohjaaja
• opintoneuvoja ja hakijapalveluiden erikoissuunnittelija
• hyvinvointitiimin jäsen
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Tietojensaantioikeus
… 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 henkilölle
opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi;
2) opinto-ohjauksesta vastaaville henkilölle muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista varten;
3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henkilöille opiskelijan terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi
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.
(Ammattikorkeakoululaki 65 §.)
Myös muilla opiskelijan ohjauksesta vastaavilla opettajilla on oikeus saada tietoja, jos on sovittu,
että esimerkiksi opettajatutor tai koulutuksesta vastaava henkilö hoitavat opiskelijan asiaa.

10.

Tämän ohjeen käsittely ja voimaantulo

SORA-työryhmä 24.2.2016
Johtoryhmä 11.3.2016
Tämä SORA-toimintaohje tulee voimaan rehtorin 15/2016 päätöksellä ja sitä sovelletaan 1.4.2016
alkaen.
Päivitetty 7.5.2020.
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