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SORA-LAINSÄÄDÄNTÖ JA OPISKELIJAVALINTA  

 

Sora-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) tavoitteena on parantaa turvallisuutta 
koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen 
mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja 
turvallisuuskysymyksiin.  Lainsäädännöllä pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, 
alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta.  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle 
opiskelijaksi hakeville voidaan asettaa terveydentilavaatimuksia. Terveydentilaan tai toimintakykyyn 
liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa.  

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai 
toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun esim. vakava 
huumausaine- tai päihderiippuvuus voi vaikuttaa merkittävästi henkilön terveydentilaan tai toimintakykyyn 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla: 

 sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 
osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva 
masennus 

 sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset 
ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai 
työssäoppimisessa toimimisen 

 veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista 
 päihteiden ongelmakäyttö tai ”päihderiippuvuus" 
 sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä 
 vaikea käsi-ihottuma 
 

Hakijan tulee oppilaitoksen pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät 
terveydentilaansa koskevat tiedot esim. lääkärintodistus. 

Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta taikka liikenteen 
turvallisuutta koskevia vaatimuksia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu edellyttää hakijalta 
opiskelijavalintaperusteiden mukaisia lisäselvityksiä (rikosrekisteriote). 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, jos toisten 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Aiempi 
opiskeluoikeuden peruuttamispäätös ei tarkoita automaattista estettä hakeutua ko. alojen koulutukseen, 
vaan tilanne harkitaan aina tapauskohtaisesti. Hakijan tulee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät tiedot aiemmasta opiskeluoikeuden 
peruuttamista koskevasta päätöksestä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on oikeus saada 
toiselta oppilaitokselta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot opiskelijaksi pyrkivän 
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perustelusta. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tarkistanut hakijalta 
vaaditut asiakirjat. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli vaadittuja 
asiakirjoja ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai hakija on antanut itsestään 
virheellisiä tietoja. 


