Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluihin

Korkeakouluopinnoissa sisältyy seuraavilla aloilla alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta
tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista:
• Ammattikorkeakoulut: humanistinen ja kasvatusala, sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala ja merenkulkualan
merikapteenin koulutus.
• Yliopistot: lääketiede, hammaslääketiede, kuvataidekasvatus, logopedia, psykologia, farmasia, sosiaalityö
ja opettajankoulutus.
Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä
rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi
erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai
muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia
sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä
liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.
Katso kunkin korkeakoulun mahdollisesti määrittelemät alakohtaiset rajoitukset kunkin hakukohteen
kohdalta. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös ko. koulutukseen haettaessa ao. korkeakoulujen
hakijapalveluista.
Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote
Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus
huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä
opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen
täyttyessä.
Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten
pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin
liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen
harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei
harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista
(seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).
Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen
Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle.
Opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos
• hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja
täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa, tai
• ei ole hakuvaiheessa kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut
terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä rajoituksista tai turvallisuussyistä.
Opiskelijaksi pyrkivän tulee korkeakoulun pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista
koskevasta päätöksestä.

Restrictions on student admission
In order to promote patient and client safety as well as the safety of minors, certain restrictions are applied
to student admission.
Such restrictions will pertain to the following fields:
• Universities of applied sciences: humanities and education, social services, health and sports, and marine
technology.
• Universities: medicine, dentistry, art education, logopaedics, psychology, pharmacy, social work, teacher
education.
Admission to the above fields requires that the applicants’ state of health and ability to function allow them
to complete practical tasks and training related to studies. Limitations related to health or the ability to
function are not an impediment to admission if their effects can be eliminated through reasonable
measures such as special arrangements.
In any case, the purpose is not to unnecessarily hinder the access to education of disabled persons or
persons suffering from physical or mental limitations. Restrictions on student admission will be applied only
in cases where it is evident that the applicant cannot participate in the education due to his or her state of
health or ability to function.
Check for field-specific restrictions, if any, set by each higher education institution. Further information is
also available from the institutions’ admissions services.
As a prior cancellation of the right to study may be an impediment to admission, applicants must inform the
higher education institution of such decisions already at the application stage.
Drug tests during studies and a criminal records extract
In certain limited cases, students may be obligated to present a drug test certificate. This primarily concerns
situations where testing is necessary to ascertain a student’s ability to function, provided that certain
additional conditions specified in detail by law are met.
Students admitted to a higher education institution in 2012 or later may be requested to provide a criminal
records extract for the assessment of their ability to study. Such an extract may be requested only from
students whose studies include practical training or other activities involving work with minors.
The extract will be requested before the beginning of the practical training or other activity. To ensure the
safety of minors, it is necessary to ascertain that the student about to begin practical training has no
criminal record of certain serious crimes (sex offence, murder, aggravated assault and battery, aggravated
burglary and robbery and narcotics offence).

