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Asiat

• Lainsäädäntö

• Opetushallituksen määräys

• SORA-opas

• Prosessi ja aikataulu

• Tutkinnon perusteiden uudistaminen

SORA = ratkaisuja opiskeluun 
soveltumattomuuteen
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Mitä SORA-säädöksillä tarkoitetaan?

• Kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai 
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä 
voi peruuttaa oikeuden suorittaa tutkinto sekä oikeuden osallistua tutkintokoulutukseen 
(opiskeluoikeuden peruuttaminen), jos:

• opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti koulutuksessa toisen henkilön terveyden tai 
turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan koulutukseen liittyvissä 
käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä

• on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi 
ottamisen edellytyksiä

• Opiskelija salaa aiemman opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen
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Mitä SORA-säädöksillä tarkoitetaan?

• Kun koulutukseen liittyvät käytännön tehtävät oppilaitoksessa, työpaikalla tai 
muussa oppimisympäristössä edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa 
työskentelyä, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on 
tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen 
rikoslain eräissä rikoksissa.
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Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 
SORA

• 81 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen

• 82 § Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedonsaanti

• 83 § Opiskeluoikeuden palauttaminen

• 84 § Huumausainetestaus

• 93 § Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa ja 
kurinpitoasiassa

• 113 § Muutoksenhaku opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan

• 115 § Kurinpitoa ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen toimeenpano
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Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 
muut keinot

• 80 § Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, järjestyssäännöt 

• 85 § Kurinpito

• 86 § Kurinpito asuntolassa

• 87 § Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen

• 89 § Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

• 90 § Oikeus tarkistaa opiskelijan tavarat

• 93 § Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa

• 114 § Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

• 115 § Kurinpitoa ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen toimeenpano
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Asetus ammatillisesta koulutuksesta, 673/2017 
20 §

• Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 81 §:ää sovelletaan seuraaviin ammatillisiin tutkintoihin:

1. Ammatilliset perustutkinnot ja tarvittaessa osaamisalat

2. Ammattitutkinnot ja tarvittaessa osaamisalat

3. Erikoisammattitutkinnot ja tarvittaessa osaamisalat
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SORA-kehittämishanke
Vuonna 2019

• Selvitys pääsy- ja soveltuvuuskokeiden käytöstä SORA-tutkinnoissa

• Korkeakouluihin terveydentilavaatimukset

• Vireille tulon selkeyttäminen

• Alatyöryhmät

• Huumausaineprosessin selkiyttäminen (pj. Sanna Haanpää OPH)

• Terveydenhuollon ja opetustoimen yhteistyö SORA-asioissa (pj. Maire Kolimaa STM)

Vuonna 2020

• SORA-oppaiden päivittämiset

• Eri ammattiryhmien tiedottaminen ja kouluttaminen 

• Mahdolliset säädösmuutokset

• Tilastoinnin kehittäminen
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Prosessi

• 5/2019 alustava keskustelu

• 8/2019 virkamiesvalmistelu

• 9/2019 lausuntokierros, keskeiset työmarkkinajärjestöt, koulutuksen järjestäjät ja 
vammaisjärjestöt

• 10/2019 esityksen viimeistely

• Päätöstä ei ole tehty vielä tehty

• Asetus voimaan yhtä aikaa tutkinnon perusteiden muutoksen kanssa, esitys 1.8.2020

• SORA ei näy tutkinnon perusteissa

• Työelämätoimikunnan kokoukset (tiedottamista)
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Lausuntokierros

• Lausuntopyyntö lähetettiin 

• 27 lausuntoa, joista 15 puoltavaa, 3 ei-puoltavaa ja 9 eivät suoraan ottaneet kantaa 
esitykseen

• Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry, Suomen Yrittäjät ja Kiinteistötyöntekijät ry eivät 
puoltaneet esitystä omissa lausunnoissaan

• Lausunnoissa tuli esiin ehdotus henkilökohtaisen avustamisen siirtämiseksi jonkin toisen 
ammattitutkinnon alle

• Voimassa olevassa ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa ei ole soveltuvaa 
ammattitutkintoa, johon henkilökohtainen avustaminen sijoitettaisiin omana 
osaamisalanaan
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
perustutkinnon ja 
ammattitutkinnon perusteiden 
uudistaminen 



Ammatillisten tutkintojen perusteet

• Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteesta ja päättää mm. koulutuksen järjestämisluvista

• Opetushallitus päättää ammatillisten tutkintojen ja valmentavan koulutuksen 
perusteista 

• Koulutuksen järjestäjät järjestävät tutkintokoulutusta, arvioivat osaamista 
yhdessä työelämän edustajien kanssa, päättävät arvioinnista ja osaamisen 
tunnustamisesta ja antavat tutkintotodistukset

• Henkilökohtainen avustaminen ammatillisissa tutkinnoissa perustuu alun perin 
Edupolilta tulleeseen aloitteeseen v. 2015 > voimaan 1.1.2018
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Vaiheet (1)

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet (OPH-2526-2017) 
voimaan 1.8.2018

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet (OPH-2442-2017) 
voimaan 1.1.2018

• Kiinteistötyönantajat ry:n esitys 10.4.2018

• Kahden valinnaisen tutkinnon osan (kiinteistön toimintakunnon arviointi ja 
rakennustekniset korjaustyöt) lisäämisestä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
perustutkinnon perusteisiin

• Yhden valinnaisen tutkinnon osan (pintarakenteiden korjaustyöt) 
lisäämisestä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
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Vaiheet (2)

• Vammaisfoorumi ry:n esitys (14.3.2018) henkilökohtaisena avustajana toimiminen – tutkinnon 
osan muuttamisesta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa: 45 osp ja 30 osp

• Opetushallituksen kirjeet Kiinteistötyönantajat ry:lle 21.11.2018 (OPH-914-2018) ja 
Vammaisfoorumi ry:lle 21.12.2018 (OPH-1915-2018)

• Keskustelutilaisuus Opetus- ja kulttuuriministeriössä 5.4.2019 Kiinteistötyönantajat ry:n 
aloitteesta

• Yhteisymmärrys siitä, että tutkintojen perusteet haluttaisiin uudistaa nopeammalla aikataululla

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 11.9.2019

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta 9.9.2019
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Prosessi

• Lähtökohtana 5.4.2019 saatu palaute, tehdään Oph:n virkatyönä ilman 
perustetyöryhmää

• Tutkintojen nimet, osaamisalat ja tutkintonimikkeet säilyvät ennallaan

• Lausuntokierros 13.9-4.10.2019

• Opetushallitukseen saapui 35 lausuntoa

• Henkilökohtaisen avustamiseen liittyvät muutokset (at) voimaan 1.8.2020

• Muut muutokset voimaan kevät 2020
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Muutokset kevät/2020

• PT: Kiinteistön toimintakunnon arviointi, rakennustekniset korjaustyöt ja toisen 
tutkinnon osan pakollinen tutkinnon osa (kolme valinnaista

• PT: Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen: mikäli tämä tutkinnon osa osoitetaan 
kiinteistönhoidon osaamisalalla, niin opiskelijalla on oltava T-luokan ajolupa

• AT: Pintarakenteiden korjaustyöt  
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Kiitos!
markku.kokkonen@oph.fi
puh. 0295331102

mailto:markku.kokkonen@oph.fi

