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Jakelussa mainituille

Viite

Asia Selvitys SORA-lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä ongelmista ammatillisessa
koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa ja säädösmuutosten valmistelu: SORA-selvitystä

koskevan hankkeen käynnistäminen ja ohjausryhmän asettaminen 2018 - 2020

Lainsäädäntö koskien mm. opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi
ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta ja kurinpitoa tuli voimaan 1.1.2012 (nk. SORA-

lainsäädäntö). Tällöin muutettiin yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta
ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia lakeja sekä rikosrekisterilakia. Lisäksi perustettiin
opiskelijoiden oikeusturvalautakunta.

Lakimuutoksilla pyrittiin lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta
puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja
turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyrittiin parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta,

liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu-ja työyhteisön turvallisuutta sekä

yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

Sosiaali-ja terveysministeriö. Opetushallitus ja korkeakoulut ovat laatineet ohjeistusta SORA-

lainsäädännön soveltamiseksi, mutta edelleen lainsäädännön soveltamiseen liittyy monia

kysymyksiä eri aloilla. Sosiaali- ja terveysministeriön Terveydenhuollon ammattihenkilöiden
neuvottelukunta (TANK) esitti marraskuussa 2016 sosiaali- ja terveyspalvelujärjestetmästä
kantautuneiden huolien takia opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen käynnistämistä
SORA-lainsäädännön toimivuudesta ja käytännön soveltamisesta sekä mahdollisista

muutostarpeista. Myös useat muut tahot ovat ilmaisseet tarpeen kartoittaa SORA-

säännösten soveltamisen nykytilaa ja esiinnousseita ongelmakohtia ja kehittämistarpeita.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on päättänyt käynnistää SORA-lainsäädännön soveltamista, eri
tahojen toiminta käytäntöjä ja työnjakoa sekä näihin liittyviä ongelmakohtia selvittävän

hankkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet mvw.minedu.fi
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Toimeksianto

Käynnistettävässä hankkeessa tehdään selvitys SORA-lainsäädännön soveltamista koskevista
ongelmista sekä SORA-lainsäädännön uudistamista koskevista tarpeista. Tässä yhteydessä

tarkastellaan myös pääsy- ja soveltuvuuskokeiden roolia soveltuvuuden arvioinnissa.

Selvityksen perusteella tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön sekä muut tarvittavat
toimenpiteet. Selvitys koskee kaikkia SORA-lainsäädännön piirissä olevia koulutuksia ja
tutkintoja. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja kuullaan SORA-
lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä ongelmista. Lisäksi kuullaan opiskelijoita ja
opiskelijajärjestöjä, opiskelijoiden harjoittelu-, työssäoppimis- ja työpaikkoja, muita
viranomaistahoja, opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon toimijoita sekä muita
sidosryhmiä. Johtopäätösten ja kehittämisehdotusten tulee olla valmiit siten, että tarvittavat
säädösmuutokset voidaan valmistella vuoden 2018 aikana.

Toimikausi

Hankkeen toimikausi on 23.2.2018 - 31.12.2020. Hankkeen tulee valmistella väliraportti

kesäkuuhun 2018 mennessä. Hankkeen loppuraportti valmistuu vuoden 2020 loppuun

mennessä.

Ohjausryhmä

Käynnistettävälle hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata, seurata ja
tukea hankkeen toteuttamista. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi ministeriö kutsuu teidät
ylijohtaja Mika Tammilehto. Ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi nimitetään opetusneuvos,
ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen.

Ohjausryhmän jäseniä ovat:

ylitarkastaja Sanna Hirsivaara,

korkeakoulu-ja tiedepolitiikan osasto, opetus-ja kulttuuriministeriö

hallitusneuvos Laura Karppinen,

korkeakoulu-ja tiedepolitiikan osasto, opetus-ja kulttuuriministeriä

opetusneuvos Anne Märtensson,

ammatillisen koulutuksen osasto, opetus-ja kulttuuriministeriä

neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki,

sosiaali-ja terveysministeriö (varajäsen ylilääkäri Katri Makkonen)

opetusneuvos Aira Rajamäki,

Opetushallitus (varajäsen opetusneuvos Markku Karkama)

johtaja Jussi Holmalahti,
sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (varajäsen ryhmäpäällikkö,

esittelijäneuvos Maarit Mikkonen)

ohjauspalveluiden päällikkö Crister Nyberg,
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Helsingin opetusvirasto (varajäsen toimialarehtori Eeva Sahlman, Helsingin kaupunki. Stadin
ammattiopisto)

projektipäällikkö Marko Borodavkin,
Metropolia Ammattikorkeakoulu (varajäsen koordinoiva opinto-ohjaaja, KM Pirjo
Venhovaara, Savonia-ammattikorkeakoulu)

ammatillisen koulutuksen asiantuntija Riikka Reina,
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom,
Turun yliopisto

kehittämisjohtaja Jussi Salo,
Suomen lähi-ja perushoitajaliitto SuPer (varajäsen asiantuntija Soili Nevala)

tutkimuspäällikköJuha Kurtti,

Te hy ry

koulutuspoliittinen asiantuntija Marjut Manka,
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

elinkeinopoliittinen asiantuntija Riikka Vataja,
Sivistystyönantajat (varajäsen johtava lakimies Anna Kallaskari, Hyvinvointialan liitto)

työmarkkinalakimies Ritva Liivala,
KT Kuntatyönantajat

lakimies Minna Antila,
Kuntaliitto (varajäsen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela)

erityisasiantuntija Inkeri Toikka,
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (varajäsen erityisasiantuntija Olavi Arra)

sosiaalipoliittinen asiantuntija Eero Löytömäki,
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

asiantuntija Samuli Maxenius,

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (varajäsen pääsihteeri Juuso Luomala,
Suomen Opiskelija-Allianssi-OSKU ry)

Ohjausryhmän jäseniksi ja sihteereiksi kutsutaan Saara Luukkonen opetus- ja

kulttuuriministeriöstäja Markku Karkama Opetushallituksesta.



OKM/36/040/2017 4(4)

Hankeryhmä

Hankkeelle asetetaan hankeryhmä, jonka tehtävänä on valmistella asiat ohjausryhmälle,

kuulla eri asiantuntijatahoja ja sidosryhmiä sekä valmistella tarvittavat
lainsäädäntömuutokset. Hankeryhmä tukee ohjausryhmän työtä sekä valmistelee ja
toimeenpanee ohjausryhmän linjauksia. Hankeryhmä laatii tarkemman suunnitelman

hankkeen toteuttamisesta. Hankeryhmään nimitetään Saara Luukkonen (OKM/AMOS), Sanna
Hirsivaara (OKM/KTPO), Laura Karppinen (OKM/KTPO) ja Markku Karkama (OPH). Anne
Märtensson toimii hankeryhmän puheenjohtajana. Hankeryhmän kokoonpanoa

täydennetään tarvittaessa.

Hankkeen toiminta rahoitetaan momentilta 29.40.20.1 (KTPO)ja 29.20.21. (AMOS).

Opetusministeri Sanni Grahn-L'aafeonen
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Neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi

Jakelu Ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän jäsenet

Tiedoksi Erityisavustajat
OKM:n osastot

Sosiaali-ja terveysministeriö

Valtiovarainministeriö

Opetushallitus
Suomen Yliopistot UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry


