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Lausunto ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden 
peruuttamista, päihdetestausta ja kurinpitoa sekä näihin liittyvää tietojenluovutusta ammatillisessa koulu-
tuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa”.   
 
Viite: Lausuntopyyntönne 22.3.2010, dnro 8/010/2010 
 
 
 
 

Yksityisen Opetusalan Liitto kiittää opetusministeriötä lausuntopyynnöstä 
koskien Soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) –työryhmän ehdotuksia.  
 
Työryhmän tehtävänä oli valmistella (1) opiskeluoikeuden menettämistä 
koskevat säädökset otsikossa mainituissa koulutuksissa koskien erityisesti 
alalle soveltumattomuutta sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Työryh-
män tuli myös (2) valmistella kurinpitoa koskevien säännösten tarkistaminen 
siten, että koulutuksen aikana tapahtuviin väärinkäytöksiin voidaan reagoida 
pysyvillä ratkaisuilla kaikilla koulutusaloilla sekä selvittää ja valmistella (3) 
välttämättömien huumausainetestien käyttöön ottaminen koulutuksessa.  
 
Työryhmän tehtävä on ollut tarpeellinen mutta haastava, mikä ilmenee muun 
muassa lausunnonantajien mielipiteissä (s. 60-64).  
 
Olemme ottaneet kantaa työryhmässä käsiteltyihin asioihin niiden valmistelu-
vaiheessa jättämällä kirjallisen näkemyksen kuulemistilaisuuteen 3.10.2008 
sekä antamalla 29.10.2009 päivätyn lausunnon työryhmän aikaisemmasta 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Viittammekin aikaisempiin näkemyk-
siimme (liite 1), ja tuomme tässä esille vain eräitä seikkoja.  
 

Päihdetestien käyttöönotto 
Kannatamme työryhmän ehdotusta, jonka mukaan säädettäisiin mahdollisuus 
opiskelijan  päihdetestaukseen. Jotta sellainen voitaisiin toteuttaa, tulee ehdo-
tuksen mukaan täyttyä useampi ehto. Jos esityksen tarkoitus on ennaltaehkäis-
tä jo ennen harjoittelua tai työssäoppimisjaksoa ilmenneiden ongelmien siir-
tymistä työpaikoille, on esitys kovin rajallinen. Esitys nimenomaan mahdollis-
taa tilanteen siirtymisen työpaikoille, vaikka ongelma olisi havaittu jo ennen 
sitä.  
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Tietosuoja ja tiedonvaihto  

Työryhmän ehdotuksessa on kiinnitetty huomiota tietojensaantiin eri tilanteis-
sa. Ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen tiedon-
saanti turvattaisiin säännöksillä, joiden nojalla salassapitosäännösten estämättä 
voidaan saada ja luovuttaa välttämättömiä tietoja opiskelijaksi ottamisen, 
opiskeluoikeuden peruuttamisen ja kurinpitotoimien arviointia varten. Lisäksi 
ehdotetaan mm. säädettäväksi oppilaitoksen, harjoittelupaikan ja opiskeluter-
veydenhuollon välisestä välttämättömästä tiedonvaihdosta, joka on tarpeen 
opiskelun asianmukaiseksi järjestämiseksi (s. 55-56). 
 
Tiedonkulun salliminen on keskeisessä roolissa koko uudistuksen ja sen en-
naltaehkäisevän tavoitteen kannalta. Se mitä tietoa voidaan antaa tai saada tu-
lee olla kirjattuna siten, että se ei sisällä väärinymmärtämisen mahdollisuuk-
sia. Siksi asiaa koskevat kohdat tulisikin avata ehdotettua enemmän eri 
koulutusasteita koskevien lakien yksityiskohtaisissa perusteluissa. Se on 
kaikkien osapuolien etu. 
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