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Johdanto
Omnian Opiskelijan oikeusturvatoimikunta käsittelee opiskeluoikeuden peruuttamista
ja palauttamista koskevia asioita sekä määräaikaisia erottamisia. Toimikunnassa on
työelämän edustaja, koulutuksen järjestäjän edustajia, opiskeluhuollon edustaja, aikuisopiston ja ammattiopiston opettajien edustajat sekä aikuisopiston ja ammattiopiston opiskelijoiden edustajat. Kuntayhtymän hallitus nimeää toimikunnan. Tarvittaessa
kuullaan eri alojen asiantuntijoita ja työelämän edustajia.
Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista ainoastaan tutkinnoissa, jotka on
mainittu asetuksissa 1032/2011 ja 1033/2011 (ns. SORA-tutkinnot). Säädökset koskevat sekä ammatillisena peruskoulutuksena että näyttötutkintoina järjestettävää oppilaitosmuotoista koulutusta. Omniassa näitä tutkintoja ovat sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen erikoisammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, jalkojenhoidon ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto, turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto ja vartijan ammattitutkinto.
http://www.oph.fi/julkaisut/2015/koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen
SORA-säännöksiä opiskelijavalinnassa ja opiskelijan oikeuksien ja velvollisuuksien
käsittelyssä sovelletaan myös työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa koulutuksessa. Työvoimakoulutukseen sovelletaan mm. seuraavia kohtia, kuten opiskeluoikeuden peruuttaminen, opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedon saanti ja opiskeluoikeuden palauttaminen, kurinpidosta ja kurinpitomenettelyn suhteesta syytteen
vireillä oloon, menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa
asiassa sekä kurinpitoasiassa, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan opiskelijan
poistaminen sekä huumausainetestaus.
Sora-säännöksiä sovelletaan myös ei-tutkintotavoitteisiin valmistaviin ja valmentaviin
koulutuksiin. Näihin ns. VALMA - koulutuksiin sovelletaan huumausainetestaus-,
opinto-ohjaus- ja kurinpitosäännöksiä. Myös terveydentilaa koskevien tietojen pyytäminen voi tulla kysymykseen silloin, kun jossakin edellä mainitussa tutkinnossa suoritetaan jostakin SORA-tutkinnosta tutkinnon osa. Rikostaustaotteen pyytäminen voi
tulla kysymykseen silloin, kun suoritetaan jostakin SORA-tutkinnosta osa, jonka opintoihin tai käytännön työtehtäviin liittyy olennaisesti alaikäisen kanssa toimimista.
Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevia säädöksiä ei sovelleta oppisopimuskoulutuksessa, koska oppisopimus on määräaikainen työsuhde ja oppisopimus syntyy opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimuksella. Oppisopimuksessa ei tehdä erillistä opiskelijaksi ottamista koskevaa päätöstä, jolloin päätöstä ei voi peruuttaa. Terveydentilavaatimuksista ja suosituksista on kuitenkin tiedotettava ennen oppisopimuksen tekemistä. Oppisopimus voidaan päättää kesken sopimuskauden työsopimuslain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti
joko purkamalla tai irtisanomalla työsuhde. Työsuhteen irtisanomisen tai purkamisen
perusteena voi tulla kysymykseen myös sellainen syy, mikä oikeuttaisi opiskeluoikeuden peruuttamisen.
SORA-säännökset eivät koske nuorten työpajatoiminnan nuoria.
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Tiedottaminen
Ensisijaisen tärkeää on tiedottaminen ennen hakeutumisvaihetta ja hakeutumisvaiheessa.

-

-

Kaikille hakijoille annetaan tietoja Omnian www-sivuilla hakusivujen yhteydessä, koulutuskuvausten yhteydessä, yhteishaun Opintopolku.fi –sivustolla
tutkintojen terveydentilavaatimuksista
terveydentilaa koskevista suosituksista
koulutuksen aikana vaadittavista mahdollisista huumausainetestiä koskevista todistuksista
Erityisesti ns. SORA-tutkintoon hakautuville lisäksi annetaan tietoja koulutuksen ai
kana
määrättävistä terveydentilatarkastuksista
rikosrekisteriotteen esittämisestä
tiedonsaanti mahdollisesta aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA SUOSITUKSET
Terveydentilaa koskevat tiedot opiskelijaksi hakeutumisvaiheessa
Hakeutumisvaiheessa opiskelija ilmoittaa hakujärjestelmään (esim. Opintopolku.fi)
onko hänellä esim. terveydentilaan liittyviä esteitä. Ennen opiskelijaksi ottamista ja
opiskeluoikeuden vahvistamisen yhteydessä SORA-tutkintojen opiskelijoilta voidaan
pyytää terveystodistus, josta käy ilmi hakijan soveltuvuus haun kohteena olevaan tutkintoon. Näyttötutkinnoissa asia käsitellään henkilökohtaistamisen yhteydessä.
Jos opiskelijaksi hakeutumisen vaiheessa opiskelija ilmoittaa terveyteen liittyviä ongelmia, opiskelijalta pyydetään terveystodistus. Todistuksen antaa tavallisimmin lääkäri tai koulun terveydenhoitaja. Terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia tietoja voivat antaa myös muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten fysioterapeutit, psykologit ja toimintaterapeutit.
Omnia antaa terveystodistuksen tai lausunnon antajalle tiedot kohteena olevan koulutusalan ja tutkinnon terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksista, nämä pyydetään viemään todistuksen kirjoittajalle.
Hakeutumisvaiheessa opiskelijan on hankittava todistukset joko perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityisen terveydenhuoltopalveluiden kautta.
Jos tutkinto ei ole ammatillisiin perustutkintoihin kuuluva SORA-tutkinto, terveydentilaa koskevia selvityksiä ei voi pyytää hakijalta.
Rikostaustaotteen esittäminen hakuvaiheessa
Rikostaustaotetta ei pyydetä esitettäväksi hakeutumisvaiheessa, mutta opiskelijalle
tiedotetaan, että sitä pyydetään kaikilta ns. SORA-tutkintojen suorittajilta opintojen
alettua aina kun opiskelijan työtehtäviin liittyy olennaisesti toiminta alaikäisten kanssa.
Turvallisuusalan koulutuksissa työssäoppimispaikka voi edellyttää esim. turvallisuusselvityksen tekemistä. Tutkintoon kuuluvissa lupakorttikoulutuksissa poliisi tarkistaa
rikosrekisterin ennen hyväksyntää. Oppilaitos voi pyytää poliisilta ennakkolausunnon
henkilön mahdollisuudesta saada kyseinen lupakortti ennen kyseisiä korttikoulutuksia
(vartija-, järjestyksenvalvoja-, voimankäyttövälinekortti).
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Tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta
SORA-tutkintoihin hakeutuville tiedotetaan, että aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttaminen on ilmoitettava jo hakuvaiheessa. Sen salaaminen johtaa opiskeluoikeuden
peruuttamiseen myöhemmin.
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada tieto tästä toiselta koulutuksen järjestäjältä
ja antaa tietoja toisille koulutuksen järjestäjille sekä Valviralle.
Terveydentila opintojen alkaessa tai opintojen aikana
Jos opiskelijaksi ottamisen jälkeen tai opiskelun aikana ilmenee ns. SORA-tutkinnoissa alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta vaarantava seikka, käynnistetään selvitys, joka viimeisenä keinona voi johtaa
opiskeluoikeuden peruuttamiseen.
Asia on ajankohtainen, jos opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa ja on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä
opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.
Ensisijaisesti selvitetään, onko opiskelija saanut riittävästi opinto-ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita mahdollisista esteiden poistamisista kohtuullisin kustannuksin, jotta
opinnot voivat edetä. Samalla on selvitettävä, onko tutkinnossa sellaisia tutkinnon
osia, joissa terveydentila ei aiheuta esteitä ja löytyykö tehtäviä, joihin opiskelija voi
työllistyä.
Ennen peruuttamisprosessin käynnistämistä opiskelija määrätään terveydentilan tarkastuksiin. Omnia ilmoittaa tarkastuksen tekijän ja vastaa tässä tapauksessa kustannuksista.
Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain sellaiset henkilöt, jotka tekevät
päätöksiä opiskelijaksi ottamisesta ja valmistelevat opiskeluoikeuden peruuttamista ja
palauttamista. Käytännössä näitä henkilöitä ovat Omniassa rehtori, apulaisrehtori, aikuiskoulutusjohtaja, toimialapäällikkö, koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, opiskeluhuollon henkilöstö sekä Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan jäsenet.
Omnialla on erilliset ohjeet opiskelijaa koskevista salassa pidettävistä tiedoista.
RIKOSREKISTERIOTE
Rikostaustaotteen pyytäminen ja käsittely opintojen jo alettua
Tässä ohjeessa käytetään rikosrekisteriote-termiä, samalla tavoin kuin opetushallituksen ohjeessa termiä rikostaustaote.
Ennen ensimmäistä alaikäisten parissa tehtävää työssäoppimisjaksoa rikostaustaote
pyydetään riittävän hyvissä ajoin (mielellään jo edellisen jakson kuluessa) kaikilta
SORA-tutkintojen opiskelijoilta. Myöhempien työssäoppimisjaksojen yhteydessä ote
voidaan pyytää yksittäiseltä opiskelijalta, jos siihen ilmenee aihetta ja on pätevä syy.
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Rikosrekisteriotteen tarkistamiseen
Rikosrekisteriote pyydetään kaikilta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoilta, jotka menevät työssäoppimiseen, johon sisältyy työskentelyä alaikäisten kanssa
ja joiden kohdalla asia myöhemmin katsotaan pätevästä syystä aiheelliseksi. Turvallisuusalalla voidaan tarvittaessa työssäoppimisjaksoa varten tehdä turvallisuusselvitys
tai edellyttää rikosrekisteriote.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa opiskelevilta rikosrekisteriote pyydetään, mikäli
opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä ja turvallisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa kaikilta opiskelijoilta.
Toimintatapa rikosrekisteriotteiden käsittelyssä
Opiskelija pyytää rikosrekisteriotteen viimeistään kuukautta ennen työssäoppisjaksoa/työskentelyn alkua ja laittaa sen kirjekuoreen, joka osoitetaan oman koulutusalan
/ koulutusohjelman / suuntautumisalan vastuuhenkilölle (sosiaali- ja terveysalan koulutuspäälliköt, turva-alan koulutuspäällikkö sekä aikuiskoulutuksen ko. alojen toimialapäälliköt). Kirjekuoreen laitetaan rikosrekisteriotteen lisäksi toinen kirjekuori, joka on
osoitettu opiskelijalle itselleen rikosrekisteriotteen palauttamista varten.
Opiskelija sulkee koulutuspäällikölle/toimialapäällikölle osoitetun kirjekuoren ja voi antaa sen opettajalle/ryhmänohjaajalle/kouluttajalle toimitettavaksi edelleen. Koulutuspäällikkö tai toimialapäällikkö joko merkitsee itse opiskelijahallintojärjestelmään
(Helmi/Studenta), että opiskelija on esittänyt rikosrekisteriotteen tai antaa opintosihteerille/kouluttajalle järjestelmään viemiseksi listan henkilöistä, jotka ovat esittäneet
otteen. Merkinnässä ei oteta kantaa rikosrekisteriotteen sisältöön.
Kouluttaja/opettaja/ryhmänvastaava/ryhmänohjaaja pitää huolen, että kaikki opiskelijat toimittavat rikosrekisteriotteen esitettäväksi määräaikaan mennessä.
Kun rikosrekisteriote ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, koulutuspäällikkö tai toimialapäällikkö sulkee otteen opiskelijan antamaan palautuskuoreen ja antaa sen palautettavaksi opiskelijalle takaisin.
Kun rikosrekisteriote antaa aihetta, koulutuspäällikkö tai toimialapäällikkö ottaa sen
haltuunsa lukittavaan kaappiin SORA-prosessin käynnistämistä varten ja lähettää
opiskelijan palautekuoressa opiskelijalle yhteydenottopyynnön. Kaikki opiskelijat saavat takaisin palautekuorensa ja kukaan opiskelijoista ei saa erottua muista.
HUUMAUSAINETESTAUS
Opiskelijan määrääminen huumausainetestiin
Turvallisen opiskelu- ja työympäristön takaamiseksi Omnialla on oikeus pyytää kaikkien tutkintojen opiskelijoita esittämään huumausainetestin tuloksia koskevan todistuksen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
1. Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen
alainen opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä (esim. työsalissa työskentely)
tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on huumeriippuvuus.
Lisäksi edellytetään, että

Opiskeluoikeuden peruuttamis- ja palauttamismenettelyn suunnitelma

6

2. Testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja että opiskelija toimii erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja tai hyvää reagointikykyä vaativissa tehtävissä
3. Lisäksi edellytetään, että opiskelijan toiminta kyseisissä tehtävissä huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena johtaa johonkin seuraavista tilanteista:
o Vaarantaa vakavasti opiskelijan itsensä tai toisen henkeä ja terveyttä
o Vaarantaa vakavasti liikenteen turvallisuutta
o Vaarantaa vakavasti salassapitosäännöksin suojattuja tietoja
o Lisää merkittävästi huumaavien aineiden laitonta kauppaa ja leviämistä.
Huumausainetestit tekee Omnian hankkima laboratorio ja määräyksen huumausainetestiin tekee koulutuspäällikkö/toimialapäällikkö (mallilomake liitteenä). Omnia vastaa testin kustannuksista. Todistus testin tuloksista esitetään koulutuspäällikölle/toimialapäällikölle ohjeiden mukaisesti. Koulutuspäällikkö ilmoittaa alaikäisen huoltajalle
huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta. Testin luotettavuuden kannalta on tärkeää, että opiskelija menee testiin viipymättä.
Testistä kieltäytyminen voi johtaa kurinpitotoimiin, kuten kirjalliseen varoitukseen ja
toistuessaan määräaikaiseen erottamiseen kaikilla aloilla. Sosiaali- ja terveysalan ja
turvallisuusalan perustutkinnossa sekä näiden alojen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa testistä kieltäytyminen johtaa kuitenkin opiskelusta pidättämiseen, kunnes todistus on esitetty. Päätöksen opiskelusta pidättämisestä tekee Opiskelijan oikeusturvatoimikunta.
Todistuksen esittämisen jälkeen selvitetään, mikäli siihen on aihetta;
 Opiskeluhuollon kanssa tehtävä yhteistyö hoitoon ohjauksen varmistamiseksi.
 Opiskelijan ohjaaminen yksilöllisesti sellaisiin opintoihin, jotka eivät tapahdu työsalissa tai työssäoppimalla, esim. suorittamaan ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon
osia.
 Sosiaali- ja terveysalan ja turvallisuusalan perustutkinnossa sekä näiden alojen
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa todistus voi antaa aihetta opintojen ohjauksella toiseen tutkintoon siirtymiseen ja opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin
käynnistämisen.
Opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle järjestetään tilaisuus tulla kuulluksi.
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan sihteeri tekee ilmoituksen peruuttamisen vireillepanosta Valviralle.
Opintojen aikana ilmenee, että opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen
Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi saattanut estää hänen valintansa opiskelijaksi, käytetään tapauskohtaista harkintaa aikaisemman peruuttamispäätöksen syistä.
Omnian on hakuvaiheessa kysyttävä tietoa aikaisemmasta peruuttamispäätöksestä.
Opiskelijan oikeusturvatoimikunta käsittelee asian opiskeluoikeuden peruuttamisprosessissa.
Päätöksenteko opiskeluoikeuden peruuttamisessa ja palauttamisessa
Ennen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen tekemistä, Omnia tekee tarpeellisen
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selvityksen asiasta ja varaa opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa. Selvityksen taustaksi kerätään tieto opiskelijan saamista
opinto-ohjauksen ja opiskeluhuollon palveluista tai muista yksilöllisistä tukitoimista ja
arvioidaan, mikä merkitys niillä on ollut opiskelijan etenemisen kannalta. Mikäli opiskelijan siirtyminen toiseen koulutukseen tai muut tukitoimet eivät ole mahdollisia, päädytään opiskeluoikeuden peruuttamiseen, jonka tekee Opiskelijan oikeusturvatoimikunta.
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan opiskeluoikeuden peruuttamista koskevista päätöksistä opiskelija voi valittaa määräajan kuluessa valtakunnalliseen Opiskelijan oikeusturvalautakuntaan. Opiskelija saa aina päätöksistä muutoksenhakuohjeet.
Jos olosuhteet myöhemmin muuttuvat esim. terveydentilan osalta, opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan oikeusturvatoimikunta tekee päätöksen.
Opiskeluoikeuden peruuttamisista ja palauttamisista sekä prosessien käynnistämisestä tai opiskelijan siirtymisestä SORA-tutkinnosta johonkin toiseen tutkintoon
SORA-lainsäädännön mukaisista syistä Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan sihteeri
tekee tarvittavat ilmoitukset Valviraan kun toimikunta on käsitellyt asian ja tehnyt päätöksen ilmoituksen tekemisestä.
Omnia on velvollinen antamaan muille koulutuksen järjestäjille tietoja opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta. Tietojen antamisessa noudatetaan Omnian
suunnitelmaa salassa pidettävästä tiedosta ja sen käsittelystä sekä tulosyksiköiden
toimintaohjeita.
Tämä Omnian suunnitelma on voimassa toistaiseksi. Se tarkistetaan lainsäädännön
muuttuessa tai Omnian organisaation tai ohjeiden muuttuessa.
Liitteet
1. Mallilomake huumausainetestaukseen lähettämisestä
Prosessikuvausliitteet
2. SORA-ohjeen huumausainetestausprosessi
3. SORA-opiskelijan terveydentilan selvittäminen
4. SORA-opiskelijan rikosrekisteriotteen käsitteleminen
5. SORA-opiskeluoikeuden peruuttaminen
6. SORA-opiskeluoikeuden palauttaminen
Tutustu myös seuraaviin ohjeisiin:
Oph:n SORA-ohje eli Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen http://www.oph.fi/download/148884_Koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf
Arkaluontoisen tiedon käsittelyn Omnian ohje https://www.omnia.fi/group/intranet/ohjeet
Vahvistettu kuntayhtymän johtajan päätöksellä 23.5.2016 § 42.
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Liite 1
Mallilomake huumausainetestaukseen lähettämisestä

VELVOITE ESITTÄÄ HUUMAUSAINETESTIÄ KOSKEVA TODISTUS

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998 34 a § mukaan koulutuksen järjestäjä (Omnia) voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä
koskevan todistuksen.
Todistuksesta on lain mukaan käytävä ilmi, että opiskelijalle on tehty testi huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, ja että testin perusteella on laadittu selvitys siitä, onko
opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.
Opiskelijan Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) on esitettävä allekirjoittaneelle
lain 34 a §:n mukainen huumausainetestiä koskeva todistus, jonka testausaika
on päivätty kolmen päivän sisällä määräyksen saamisesta. (Käytännössä ainoastaan kannabiksen pitkäaikainen käyttö näkyy kolmen päivän päästä,
muut aneet häviävät 1-2 vrk- AA)
Testi on tehtävä seuraavassa paikassa: Suomen Terveystalo OYJ:n Leppävaaran toimipiste, Alberganesplanadi 1 02600 Espoo. Ajanvaraus puh. 030
6000.
Lain mukaan huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle. Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä
tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.
Jos todistusta ei esitetä määräaikaan mennessä, voidaan lain mukaan opiskelijalle antaa kirjallinen varoitus tai se voi johtaa määräaikaiseen erottamiseen,
sosiaali- ja terveysalan opinnoissa se voi johtaa myös opiskeluoikeuden peruuttamiseen.
Espoossa

X/XX XXXX

Allekirjoitus
nimenselvennys ja
tehtävänimike

_________________________________
koulutuspäällikkö / toimialapäällikkö

Alkuperäiskappale opiskelijalle, kopio alaikäisen huoltajalle ja apulaisrehtorille/vararehtorille
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