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Jakso 5, SORA-ohje 

Intro 

Karoliina: Moi, mä oon Karo. 

Kirsi: Moi, mä oon  Kirsi. 

Karoliina: Tänään käydään läpi SORA-ohje, mikä ihme se on? Liittyykö se jotenkin 
maanrakennukseen? 

Kirsi: No ei liity. SORA tarkoittaa tässä kohtaa soveltumattomuuteen ratkaisuja ja se koskettaa vain 
tiettyjä aloja humanistiseen ja kasvatusalaan ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan sekä merenkulkualaan 
liittyviä. Ja tähän ohjeeseen on lainsäädännölliset perusteet. 

Karoliina: Eli tämä ohjehan koskee tosi isoa osaa Xamkin opiskelijoista. Ja itse asiassa ohjehan tukee 
kaikkien opiskelijoiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön. Sen lisäksi, että turvataan 
opiskelua ja ympäristöä ja kanssaopiskelijoita, turvataan myös näiden tiettyjen alojen tulevaa 
asiakaskuntaa ja työympäristöä. 

Kirsi: Kyllä. Tämä ei kuitenkaan ole sellainen ohje, joka olisi joka päivä käytössä. Usein tämä tulee 
esiin vasta silloin, kun on jonkinlaisia pulmia opinnoissa. Esim. jotkin rikokset, huumeidenkäyttö, 
muita haittaava käyttäytyminen opiskelutilanteissa näillä aloilla. 

Karoliina: Hetkinen, eikös tämä kuitenkin liity myös jo opiskelijavalintaan? 

Kirsi: Joo, liittyy. Näillä tietyillä aloilla on tiukemmat valintakriteerit alalle pääsyyn. Tämä on juuri 
turvallisuuskysymys. 

Karoliina: Mutta olit sanomassa varmaan lisää niistä pulmatilanteista… 

Kirsi: Joo, eli yleensä tosiaan tätä ohjetta aletaan puida tarkemmin, jos on epäilystä, että opiskelija ei 
syystä tai toisesta sopisikaan alalle.  

Karoliina: Äärimmäisenä lopputuloksena voidaan peruuttaa opiskeluoikeus soveltumattomuuden, 
rikostaustaotteen tai terveydentilan/toimintakyvyn tai aiemman peruuttamispäätöksen perusteella. 

Kirsi: Juu, mutta tähän päädytään harvoin. Opiskeluoikeutta ei oteta heppoisin perustein pois. 
SORA-ohjeeseen liittyvä SORA-prosessi on ratkaisuiden etsimiseksi, ei kenenkään pois koulusta 
potkimiseksi. 

Karoliina: Eli siis mikä prosessi? 

Kirsi: SORA-prosessilla tarkoitetaan, että kartoitetaan keinot, jolla opiskelijaa voidaan tukea. Se 
käynnistetään, kun jotakin merkittävämpää pulmaa opinnoissa havaitaan.  
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Karoliina: Okei. Kuka käynnistää prosessin? 

Kirsi: Esimerkiksi opiskelijavastaava tai harjoittelukoordinaattori, jos harjoittelupaikassa vaikkapa 
tulee toistuvia laiminlyöntejä. Prosessin käynnistämisestä ilmoitetaan aina myös Valviraan sote-alalla. 

Karoliina: Eli prosessin tärkein tausta-ajatus on opiskelijan tilanteen arvioiminen ja sopivan tuen 
löytäminen noiden aiemmin mainittujen turvallisuusnäkökulmien lisäksi. Prosessista ei sinänsä 
kannata myöskään hätääntyä, tukea saa tarvittaessa myös prosessin aikana. 

Kirsi: Jep. On hyvä huomata, että SORA-prosessia ei käynnistetä ”arkisen huolen” takia. Häiritsevän 
käyttäytymisen tai vaikkapa turvallisuusohjeiden laiminlyönnin harjoittelupaikassa pitää olla vakavaa 
ja toistuvaa. Opiskelijalla on myös tukena opiskelijan oikeusturvalautakunta. 

Karoliina: Eli mikä on kaikkein olennaisinta, mitä tästä jaksosta ja ohjeesta olisi hyvä jäädä mieleen? 

Kirsi: SORA-alojen opiskelijoiden kannattaa silmäillä ohje läpi, on hyvä olla tietoinen siitä. On hyvä 
muistaa, että ammattilaisena on ilmoitusvelvollisuus myös muista ammattilaisista. SORA-prosessi on 
huolenilmaus. Hae apua vaikeiden ja isojen asioiden kanssa ajoissa, ettei jää yksin niiden kanssa. 

Karoliina: Kaunis ajatus ohjeen taustalla. Kiitos Kirsi! 


