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1. Toimintaohjeen tarkoitus 

Toimintaohje on laadittu 1.1.2012 voimaan tulleen SORA-lainsäädännön säädösten 
toimeenpanemiseksi. Ohjetta sovelletaan kaikkiin Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) 
sosiaali- ja terveysalan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen 
opiskelijoihin. Kyseisillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai 
liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Edellytys 
on, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin 
liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Ks. lisää ammattikorkeakouluun.fi  
 

 

2. Toimintaohjetta säätelevät säädökset ja määräykset  
 

- Ammattikorkeakoululaki (14.11.2014/932) 
- Asetus ammattikorkeakouluista (18.12.2014/1129) 
- Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (L 956/2011) 
- Laki rikosrekisterilain 6. pykälän muuttamisesta 955/2011  

 
 

3. Päihdetestaus 

Opiskelijan päihteiden käyttöä käsitellään SAMKissa laaditun ohjeistuksen mukaisesti (Linkki). Jos 
SAMKin henkilöstöllä on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija   on   päihteiden   vaikutuksen   
alaisena   opintoihin   kuuluvissa   käytännön   tehtävissä tai harjoittelussa ja näin ollen 
testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi, SAMK voi määrätä 
opiskelijan osallistumaan terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään päihdetestiin.  
Testaaminen tehdään silloin kun opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä 
tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa päihteiden 
vaikutuksen alaisena tai päihteistä riippuvaisena toimiminen: 

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;  
2) vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuutta;  
3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai  
4) merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen  ylläpitäjän  tai  harjoittelupaikan  hallussa   

olevien   huumausainelain   (373/2008)   3  §:n  1  momentin  5  tai  6  kohdassa  
tarkoitettujen    aineiden    tai    lääkelain    (395/1987)    4  §:ssä  tarkoitettujen  
lääkevalmisteiden  taikka  mainitun  lain  5  §:ssä  tarkoitettujen  lääke-aineiden   laittoman   
kaupan,   hallussapidon,   käytön ja leviämisen riskiä.  

(AMK-laki 2014/932) 

 

 



4. Opiskeluoikeuden peruuttaminen 

Opiskelijan opiskeluoikeus on mahdollista peruuttaa, jos opiskelija on soveltumaton alalle, ei 
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, on saanut 
aiemmin opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen tai opiskelija on tuomittu rangaistukseen. 
Opiskeluoikeus peruutetaan viimesijaisena toimena.  

 

4.1  Soveltumattomuuden perusteella 

- ”opiskelija on toistuvasti tai vakavasti vaarantanut opinnoissaan tai opintoihin 
kuuluvassa harjoittelussa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ” (OKM 2010/7.) 

Vaarantaminen voi aiheutua esim. opiskelijan välinpitämättömyydestä tai virheellisestä 
menettelystä tai toiminnasta, joka ei korjaannu huomautuksista huolimatta. Erityisen 
vakavaa vaarantamista opiskelijan taholta on, kun harjoittelupaikan 
turvallisuusmenettelyohjeita rikotaan. Yksittäinen huolimattomuusteko ei vielä täytä 
peruuttamisen ehtoja soveltumattomuuden osalta. 

Perustetta sovelletaan 31.12.2011 jälkeen opintonsa aloittaneisiin opiskelijoihin. 

 

4.2 Opiskeluoikeuden peruuttaminen terveydentilan tai toimintakyvyn perusteella  

”opiskelijalla ilmenee koulutuksen aikana toimintakykyä olennaisesti heikentävä sairaus, 
vamma tai muu vastaava terveydentilaa koskeva seikka, joka opinnoissa tai opintoihin 
kuuluvassa harjoittelussa vakavasti vaarantaa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden” 
(OKM 2010/7) 

Opiskeluoikeus on mahdollista peruuttaa terveydentilan tai toimintakyvyn perusteella 
tilanteissa, joissa opiskelija ei olisi tullut valituksi opintoihin, mikäli hänen terveydentilaansa 
tai toimintakykyynsä liittyvä seikka olisi ollut tiedossa jo opintojen hakuvaiheessa. Tällaiset 
tilanteet voivat syntyä esim. opiskelijan salatessa terveydentilaansa tai toimintakykyynsä 
liittyviä tietoja. Ammattikorkeakoulut ovat määritelleet itse SORA-tutkintojen alakohtaiset 
terveydentilavaatimukset. Ne löytyvät kootusti ammattikorkeakouluun.fi  

Opiskeluoikeuden peruutus on mahdollista myös silloin, jos opintojen aikana opiskelijan 
terveydentila tai toimintakyky on muuttunut niin paljon, että opiskelijaksi ottamisen 
edellytykset eivät enää täyty. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on opiskelijan sellainen vakava 
sairastuminen, että hänen terveydentilansa ja / tai toimintakykynsä ei odoteta korjaantuvan. 
(STM 2020, 61; STM 2015, 29)  

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös, jos opiskelijalla on sellaisia vakavia fyysiseen tai 
psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä, jotka estävät käytännön tehtävistä tai 
harjoittelusta suoriutumisen. Näillä ei tarkoiteta sellaisia mielenterveysongelmia, jotka 



hoidettuna eivät muodosta estettä koulutukseen ottamiselle ja osallistumiselle. (STM 2015, 
29-30.)   

Opiskelijalle tarjotaan hänelle tarpeelliset palvelut ja tukitoimet, jos hän sairastuu vakavasti 
opintojen aikana tai jos ilmenee opiskelukykyä heikentäviä muita terveydellisiä seikkoja. Viesti 
opiskelijalle tulee olla selkeä siitä, että asia otetaan vakavasti ja hänestä välitetään. OPO tai 
opettajatuutori pitävät opiskelijalle seurantakeskusteluita ja pohtivat opiskelijan kanssa 
ratkaisuja opintojen etenemiseksi (HOPS, tukisetelit, opetusjärjestelyt jne.). 
Opiskeluterveydenhuolto tukee opiskelijaa seuraamalla ja edistämällä opiskelijan terveyttä, 
hyvinvointia ja opiskelukykyä tekemällä määräaikaisia ja yksilöllisen tarpeen mukaisia 
terveystarkastuksia (1326/2010, VNA 338/2011; STM 2020, 64). 

Ennen kuin opiskeluoikeuden peruuttamiseen ryhdytään, on ammattikorkeakoulun 
selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa ovatko opiskelun esteet poistettavissa tai onko 
opiskelija mahdollista ohjata toiselle koulutusalalle. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella 
siirtää ammattikorkeakoulun sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen 
edellytykset hän täyttää. (AMK-laki 2014/33§; STM 2020, 60). 

Mikäli opiskelijalla on sellaisia terveydentilaan ja / tai toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, jotka 
voivat olla perusteina opiskeluoikeuden peruuttamiselle, ammattikorkeakoulu voi määrätä 
opiskelijan laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilöiden välttämättömiksi katsomiin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin terveydentilan ja toimintakyvyn selvittämiseksi. Ensisijainen 
tutkimukset toteuttava ja niitä koordinoiva taho on opiskeluterveydenhuolto. Tutkimuksissa 
keskitytään erityisesti arvioimaan tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten toteutumista. 
Arvioinnin pohjaksi järjestetään opiskelijan luvalla yhteisneuvottelu, jossa sekä opiskelijalla 
että oppilaitoksella on mahdollisuus tuoda esille opintoihin liittyvät haasteet ja vaateet. SAMK 
vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. (STM 
2015, 30; STM 2020, 61.) 

 

4.3 Opiskeluoikeuden peruuttaminen rikostaustaotteen perusteella  

- ”opiskelija saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä voidakseen opinnoissa taikka 
opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa tai harjoittelussa ryhtyä sellaiseen 
tehtävään, johon olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa ja jossa ote on 
pyydettäessä toimitettava koulutuksen järjestäjälle tai korkeakoululle ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain (631/1998), ammattikorkeakoululain (351/2003) tai yliopistolain (558/2009) 
mukaan.” (Laki rikosrekisterilain 6. pykälän muuttamisesta 955/2011) 
 

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä Sosiaali- ja terveysalan 
koulutusaloilla huolehditaan, että opiskelija, jonka harjoitteluun kuuluu alaikäisten parissa 
työskentelyä, esittää voimassa olevan rikostaustaotteen.  Opiskelija tilaa 
rikostaustaotteen Oikeusrekisterikeskukselta ja ote on voimassa kuuden kuukauden ajan. 
SAMK ei kerää eikä arkistoi rikostaustaotteita, vaan ne jäävät opiskelijoille itselleen. Ote 



esitetään harjoittelusta vastaavalle opettajalle, ei harjoittelupaikan edustajalle. Jos 
opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus 
opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi. 
Rikostuomio ei automaattisesti tarkoita opiskeluoikeuden peruuttamista, vaan asia 
harkitaan aina tapauskohtaisesti. Opinto-oikeuden peruuttamiseen rikostuomion 
perusteella vaikuttaa esimerkiksi koulutusala, tehty rikos, tekoajankohta ja tuomion 
pituus. 

 

4.4 aiemman peruuttamispäätöksen takia 

 

- ”Opiskelija on opiskelijaksi hakeutuessaan salannut 20 a §:n 2 momentissa tarkoitetun 
tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää 
hänen valintansa opiskelijaksi.” Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten 
estämättä velvollisuus antaa toiselle ammattikorkeakoululle opiskelijaksi ottamisen 
edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta 25 a §:ssä tarkoitetusta 
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut 
toiseen ammattikorkeakouluun siirto-opiskelijana. (OKM 2010/7.) 

Jos opiskelija on jo hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista 
koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, on 
opiskeluoikeuden peruuttaminen mahdollista. SAMKilla on oikeus saada opiskeluoikeuden 
arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta 
päätöksestä perusteluineen toiselta oppilaitokselta. Perustetta sovelletaan vain jälkeen 
31.12.2011 opintonsa aloittaneisiin.  

 

5. SORA-työryhmä 

Sora-työryhmään kuuluvat osaamisaluejohtaja, opetuksen vararehtori, opintoasiainpäällikkö, OPO, 
opettajatuutori, opiskelijakunta Sammakon edustaja ja opiskeluterveydenhoitaja. Sora-työryhmä 
voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita, kuten lääkäriä. Työryhmän nimittää rehtori.  

 

6. Opiskeluoikeuden peruuttamisprosessi 

SAMKin asettama toimielin päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta (vrt. STM 2020. 31-32). 

1. Ennen kuin peruuttamistoimenpiteisiin ryhdytään, kartoitetaan opiskelijan kanssa yhdessä 
kaikki keinot, joilla opiskelijaa on jo pyritty auttamaan.  Esimerkiksi jos harjoittelut 
keskeytyvät, dokumentoidaan syyt, toimenpiteet ja keskustelut huolellisesti, kuten 
päivänmäärät ja keitä keskustelussa on ollut paikalla. Dokumentit allekirjoitetaan 



epäselvyyksien välttämiseksi. Muistiot toimitetaan tiedoksi osaamisalueen johtajalle. 
Opiskelijan opiskelukykyä tuetaan prosessin eri vaiheissa myös opiskeluterveydenhuollossa. 

2. Jos yhdessä suunnitellut tukitoimet eivät auta tai opiskelija kieltäytyy tarjotuista 
tukitoimista, käynnistetään opiskeluoikeuden peruuttamisprosessi. Opiskelijalle on 
kerrottava selvästi prosessin etenemisestä ja siitä, mitä seuraa hänen suostumisestaan tai 
kieltäytymisestään asian käsittelyyn. Tällöin järjestetään kuulemistilaisuus, johon opiskelija 
ja hänen haluamansa edunvalvoja kutsutaan. Jos opiskelija ei saavu kuulemistilaisuuteen, 
järjestetään toinen kuulemistilaisuus kahden viikon sisällä. Opiskelija voi osallistua 
kuulemistilaisuuteen myös verkon kautta. Jos opiskelija ei osallistu toiseenkaan asian 
käsittelytilaisuuteen, voidaan opiskeluoikeuden peruuttamisprosessia viedä eteenpäin 
ilman opiskelijan kuulemista.  

3. Opiskelija ja hänen katsomansa edunvalvoja kutsutaan SORA-työryhmän kanssa 
kuulemistilaisuuteen. Keskustelussa SAMK voi näin katsoessaan pyytää opiskelijaa 
hankkimaan opiskelukykyarvioinnin, jossa hänen soveltuvuuttaan alalle arvioidaan osana 
opiskeluoikeuden peruuttamisprosessia. Ensisijaisesti hänet ohjataan omaan 
opiskeluterveydenhuoltoon. Opiskelukykyarviointi pyydetään kuukauden kuluessa 
tapaamisesta.  

a. HUOM! Jos opiskelukykyarviointia joudutaan pyytämään jo ennen opintojen 
aloittamista (hakuvaiheessa), sen hoitaa opiskelijaksi hakeutuvan oman kunnan 
terveydenhuolto. 

b. Lääkärin lausunnosta ilmenee tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella laadittu arvio 
siitä, täyttääkö opiskelija terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opiskelijaksi 
ottamisen edellytykset: sopiva, rajoituksin sopiva, ei sopiva.  

c. Jos opiskelija kieltäytyy lääkärintarkastuksesta, häneltä voidaan pidättää oikeus 
opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin 1 
kuukauden kuluessa.  

4. Lääkärin lausunnosta riippumatta SORA-työryhmä käy yhteisneuvottelun opiskelijan kanssa. 
Työryhmä kuulee muita asiantuntijoita tarpeen mukaan (esim. onko kyseessä sairaus vai 
päihdeasiat). Opiskelijalla on oltava myös lääkärin lausunnon jälkeen mahdollisuus 
perustella omaa näkökantaansa. Opiskelijaa on kuultava ennen peruuttamispäätöksen 
tekemistä. Osaamisaluejohtaja järjestää kyseisen kuulemistilaisuuden. Kutsu 
kuulemistilaisuuteen ja päätös peruuttamisprosessin käynnistymisestä annetaan 
opiskelijalle tiedoksi henkilökohtaisesti kirjallisesti  

5. tai kirjattuna kirjeenä. Opiskelijalla on oikeus pyytää käsittelyyn mukaan esimerkiksi häntä 
hoitava lääkäri tai muu tukihenkilö. Opiskelijalla on myös oikeus omalla kustannuksellaan 
käyttää apuna lainopillista asiantuntijaa. (Ks. kuvio 1. Opiskeluoikeuden peruuttaminen.) 

6. Yhteisneuvottelun jälkeen SORA-työryhmä tekee esityksen opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta rehtorille, joka puolestaan esittelee asian SAMKin hallitukselle. 

7. Sosiaali- ja terveysalalla osaamisaluejohtaja tekee ilmoituksen opiskeluoikeuden 
peruuttamisen alkamisesta Valviralle. 

8. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista selvitetään yhteistyössä opiskelijan, 
hakijapalveluiden ja OPOn kanssa opiskelijan mahdollisuus siirtyä korkeakoulun sisällä 
toiseen koulutukseen. Opiskelija voidaan omalla suostumuksellaan siirtää 
ammattikorkeakoulun sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka sen hetkiset 
opiskelijavalinnan perusteet hän täyttää. Opiskelijan siirtymisestä toiseen koulutukseen 
tehdään kirjallinen päätös ja samalla kirjataan nykyisestä opiskeluoikeudesta luopuminen.  



SORA-työryhmän toiminta dokumentoidaan:  

- perustelu, miksi prosessi aloitettiin 
- tilannekuva jokaisesta prosessin eri vaiheesta 
- opiskelijan kertomus ja näkemys tilanteesta  
- asiantuntijoiden kuulemiset 
- kaikki toimenpiteet, joita prosessin aikana on tehty esim. ohjaus ja tarjotut tukitoimenpiteet  
- perustellut päätökset etenemisen eri vaiheista  
- tarkastetun asiakirjan hyväksyminen kaikkien osallistujien allekirjoituksin  

SORA-työryhmän muistiot talletetaan ja säilytetään SAMKin arkistointi- ja salassapitosäännökset 
huomioon ottaen.  

Peruuttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valtakunnalliselta opiskelijoiden 
oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja sen jälkeen 
tarvittaessa Helsingin hallinto-oikeudelta. Opiskelijan opiskeluoikeuden pidättäminen voidaan 
panna täytäntöön tehdystä valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kuvio 1. Opiskeluoikeuden peruuttaminen 

 
 
 
*Mikäli opiskelijan opiskeluoikeus peruutetaan terveydellisistä syistä, on 
opiskeluterveydenhuollon huolehdittava mahdollisesta jatkohoidon suunnittelusta erityisesti 
silloin, jos opiskelijan kontakti hoitavaan tahoon päättyy opiskeluoikeuden peruuntuessa 

 

(STM 2020, 62.) 

 

7. Opiskeluoikeuden palautus 

 

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea opiskeluoikeuden palauttamista SAMKin hallitukselta, jos 
opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi. Tällöin 
opiskeluoikeutta hakevan opiskelijan tulee osoittaa opiskeluoikeuden peruuttamisen 
aiheuttaneiden syiden poistuneen. Opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa. 

Opiskeluoikeuden palauttamisanomus ja terveydentilaa koskevat lausunnot toimitetaan SAMKin 
opintoasiainpäällikölle. Hän toimittaa hakemuksen SORA-työryhmän käsiteltäväksi. 
Opiskeluoikeuden palauttamista hakevalla on oikeus tulla kuulluksi, ja lisäksi SORA-työryhmä voi 
päätöstä tehdessään kuulla koulutuksen edustajaa, lääkäriä, terveydenhoitajaa ja muita 
tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita. SORA-työryhmä tekee esityksen asiassa rehtorille, joka vie 
asian SAMKin hallituksen päätettäväksi.  

Ei sopiva Sopiva 

Koulutuksen järjestäjä tai korkeakoulu päättää opintojen jatkamisesta 



Palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valtakunnalliselta opiskelijoiden 
oikeusturvalautakunnalta. SAMKin tulee antaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle 
(Valvira) tieto sen toimialaan kuuluvien opetusalojen osalta opiskeluoikeuden palauttamista 
koskeva päätös perusteluineen.  

 

8. Arkaluontoisten tietojen käsittely  

Ammattikorkeakoululain (2014/932) mukaisesti opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan terveydentilaa 
koskevia 27 ja 34–36 §:n mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne, jotka valmistelevat tai tekevät 
päätöksen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden 
palauttamisesta tai kurinpidosta taikka antavat lausuntoja mainituista asioista. He, jotka 
valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta, saavat käsitellä opiskelijan 
rikosrekisteriotetta koskevaa 33 §:n 2 momentin mukaista tietoa. 

SAMK on määritellyt ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä 
https://www.samk.fi/tietoa-meista/tietosuoja/  

SAMK säilyttää arkaluontoiset tiedot erillään muista henkilötiedoista ja poistaa ne rekisteristä 
välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta, 
kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin (ks. AMK-laki 
2014/932). 

 

9. Tietojensaantioikeus 

Kaikissa työryhmän tekemissä esityksissä on varmistettava, että opiskelijan oikeusturva toteutuu. 
Työryhmän jäsenet ja kokouksiin osallistuvat asiantuntijat ovat vaitiolovelvollisia.  

Ammattikorkeakoululain (2014/932) mukaisesti SAMKin opiskelijan terveydentilaa ja 
toimintakykyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja on tiedon haltijalla 
salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa seuraavasti: 

1) ammattikorkeakoulun rehtorille ja ammattikorkeakoulun turvallisuudesta 
vastaavalle muulle henkilölle opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi; 

2) opinto-ohjauksesta vastaaville henkilölle muihin opintoihin ja tukipalveluihin 
ohjaamista varten; 

3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henkilöille opiskelijan terveyden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi ja tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten; 

4) harjoittelusta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä harjoittelupaikan henkilöstön 
ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi; 



5) poliisille ja ammattikorkeakoulun edustajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa 
turvallisuusuhan selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioimiseksi tai jos 
opiskelijan todetaan terveydentilan arvioinnissa olevan vaaraksi muiden 
turvallisuudelle 
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