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Viite: Kutsu Soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) –työryhmän kuulemistilaisuuteen (11.9.2008, 
dnro 8/040/2008) 
 
 

Yksityisen Opetusalan Liitto ry kiittää opetusministeriötä kutsusta Soveltu-
mattomuuteen ratkaisuja (SORA) –työryhmän kuulemistilaisuuteen ja halu-
aa tuoda esille seuraavat aihetta koskevat näkemyksensä:   
 
Käytännön kokemukset oppilaitoksissa osoittavat, että koulutuksen järjes-
täjällä tulee olla alasta riippumatta käytössään nykyistä tehokkaammat 
opiskeluoikeuden menettämiseen liittyvät keinot, kun kyse on kurinpi-
dosta tai alalle soveltumattomuudesta. Alalle soveltumattomuus esiintyy 
mm. siten, että opiskelija ei selviydy opinnoistaan tai roolistaan työelämäs-
sä, aiheuttaa fyysisen- tai psyykkisen uhan muille tai esiintyy muita todistet-
tavia ongelmia, kuten esimerkiksi epäluotettavuutta, jolloin toimiminen tie-
tyissä ammateissa ei ole mahdollista.   

 
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijaksi ottamisessa soveltuvuustesti (psy-
kologiset testit ja muu siihen sisältyvä soveltuvuusarviointi, lisäselvitysten 
mahdollisuus, jotta aiempi ongelma tai sairaus ei hoidettuna olisi este) tulisi 
olla säädetty pakolliseksi. Mahdollisuus soveltuvuuden uudelleen arvi-
ointiin yksittäistapauksissa opintojen aikana voisi selvittää epäselviä tilan-
teita alalle sopivuudesta. Työryhmän tulee huomioida asia myös oppisopi-
muskoulutuksen ja työvoimahallinnon ostaman koulutuksen osalta. Koulu-
tuksen järjestäjät tarvitsevat selkeät ohjeistukset soveltuvuustestien käyt-
töön. 
 
Päihdetestin käyttäminen tarvittaessa yksittäistapauksissa tulee sallia 
ainakin sellaisilla aloilla, joissa opiskelija voi aiheuttaa selkeän uhan muiden 
fyysiselle- tai psyykkiselle terveydelle.  

 
Oppilaitoksien kokemuksien mukaan vaikuttaa siltä, että päihdeaineiden (al-
koholi, huumausaineet, lääkeriippuvuus) ja sairastumisen aiheuttavat on-
gelmat muodostavat yhden ongelmatyypin ja toisen muodostavat psyykkiset 
tekijät, esimerkiksi erilaiset persoonallisuuden häiriöt. Räikeitä tapauksia, 
osin soveltuvuustestien ansiosta, esiintyy harvoin. Tapaukset ovat kuitenkin 
luonteeltaan sellaisia, joissa soveltumattomuus alalle on ilmeistä, mutta joi-
hin ei ole tällä hetkellä mahdollista puuttua riittävällä vakavuudella.  
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Laissa tulisi olla ainakin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen osalta mainin-
ta, että sen lisäksi, että opiskelijan tulee selviytyä opinnoistaan, tulee hä-
nen myös kyetä työskentelemään alalla. Soveltumattomuus alalle ei tule 
esille niinkään teoriaopinnoissa kuin työssäoppimisen aikana. On tilanteita, 
joissa oppilaitos keskustelee useaan otteeseen opiskelijan kanssa ongelmista 
ja yrittää järjestää uutta työssäoppimispaikaa, mutta ongelmat jatkuvat.  
 
Kokemuksien mukaan ne opiskelijat, joiden ongelmat johtuvat opintojen ai-
kaisesta sairastumisesta tai päihdeaineiden väärinkäytöstä, ovat usein hoi-
toon ohjattavissa ja tilanteet ovat ratkaistavissa pääsääntöisesti lievillä kei-
noilla. Ongelmallisempia ovat erilaisista psyykkisistä tekijöistä johtuvat ti-
lanteet, kuten esimerkiksi persoonallisuushäiriöistä kärsivät opiskelijat. Hoi-
toonohjaus ei yleensä toimi, sillä he eivät itse näe tilannetta toisten silmin. 
Miten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla muiden yläpuolelle asettuva ja 
palautetta vastaanottamattoman henkilö voidaan lähettää jälleen uuteen työs-
säoppimispaikkaan?  
 
Alalle soveltumattomuustilanteet nostavat esille tiedonsaantiongelmat. On 
tapauksia, joissa opiskelija on testattu ja hyväksytty oppilaitokseen, mutta 
jonkin ajan kuluttua, yleensä ongelmien ilmaannuttua, opiskelija hakeutuu 
toiseen oppilaitokseen. Haastattelussa opiskelija esiintyy uskottavasti ja yh-
teydenotto edelliseen oppilaitokseen ei kerro mitään erityistä. Oppilas vaih-
taa oppilaitosta, ongelmat tulevat jälleen pintaan ja ennen kuin pitkällisen 
prosessin jälkeen harkitaan toimenpiteitä, on oppilas siirtynyt jo kolmanteen 
oppilaitokseen. 
    
Koulutuksen järjestäjillä on vastuu henkilökuntansa ja opiskelijoiden fyysi-
sestä- ja psyykkisestä turvallisuudesta. Ongelmallisissa tilanteissa soveltu-
mattomuuden aiheuttamat riskit ulottuvat jo opintojen aikana työpaikoille 
työssäoppimisen ja työharjoittelun kautta.  
 
Hoitoonohjaus, varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat hyviä toimia 
useissa ongelmatilanteissa. On kuitenkin selvää, että koulutuksen järjestä-
jillä tulee olla käytössään tätä vakavampia opiskeluoikeuteen puuttumi-
sen keinoja, opiskelijoiden oikeusturva huomioiden, koskien sekä ku-
rinpitoa että alalle soveltumattomuutta. Koulutuksen järjestäjä tarvit-
see avukseen selkeät säädökset ja mahdollisesti niitä täydentävät käy-
tännön soveltamisohjeet. Säädökset eivät voi olla tulkinnanvaraisia, siitä 
kärsivät kaikki osapuolet.   
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