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Tavoite Tavoitteena on tukea opiskelijan opiskelua pedagogisin ratkaisuin. Tavoitteen on myös se, että puuttumisen menettelyt etenevät, jos opiskelijan opinnot eivät toteudu 

HOKSin mukaisesti. Toimenpiteet asettaa ja niistä päättää koulutuspäällikkö. 

Menettely Opiskelija (+huoltaja) Vastuuopettaja (VO) Opinto-ohjaaja 

(OPO) 

Erityisopettaja 

(EO) 

Koulutuspäällikkö (KP), opintosihteeri (OS) 

Jatkuva opintojen 

etenemisen ja 

poissaolojen 

seuranta sekä 

niihin 

puuttuminen 

 Seuraa ryhmänsä poissaoloja (Wilman 

sähköinen päiväkirja) ja opintojen 

etenemistä. 

Ottaa yhteyttä opiskelijaan/ 

huoltajaan, jos opiskelija on ilmoittamatta 

pois 2-3 pv tai poissaoloja kertynyt 

lyhyessä ajassa n. 25-30h.  Saatuaan 

selvityksen poissaolosta kirjaa Wilmaan 

poissaolon luvalliseksi/luvattomaksi 

ja kirjoittaa lisätietoihin ”selvitys nähty”. 

Palauttaa nähdyn poissaolotodistuksen 

opiskelijalle. Opintojen etenemisen 

varmistamiseksi tarkistaa tuen tarpeen tai 

tarvittaessa yksilöllistää opintojen 

etenemistä. Tarvittaessa ohjaa opiskelijaa 

muun tuen piiriin. Toimien kirjaaminen 

HOKSn. 

   

 Keskustelee opiskelijan kanssa ja selvittää, mistä poissaolot johtuvat ja kertoo poissaolojen vaikutuksesta 

osaamisen kehittymiseen. 

 

Opiskelijan oma 

yhteydenotto 

Ottaa yhteyttä   

VOn, OPOn, EOn, 

kuraattoriin tms.   

Henkilö, johon opiskelija on ottanut yhteyttä, järjestää keskustelun ja kutsuu 

mukaan tarvittavat henkilöt. VO, OPO tai EO kirjaa tarvittaessa HOKSiin 

ohjauksen ja tuen suunnitelman.   

 

Varhainen 

puuttuminen 

(=Varpu) 

Osallistuu kutsusta tuen 

suunnitteluun ja sitoutuu 

siihen. 

VO sopii OPOn kanssa keskustelusta. 

VO kutsuu Wilman viestillä osallistujat keskusteluun. 

VO kirjaa HOKSiin Varpukeskustelun ajankohdan ja 

ohjauksen. 

EO osallistuu 

VO:n kutsusta 

tuen 

suunnitteluun ja 

laatii 

mahdollisen 

erityisen tuen 

suunnitelman. 

 

Tehostettu 

puuttuminen 

(=TEHO), mikäli 

aiemmat 

toimenpiteet eivät 

tuota tulosta 

TEHO pidetään, 

vaikka opiskelija 

ei osallistu. 

Saa Wilma-kutsun 

keskusteluun. Osallistuu 

tuen suunnitteluun ja 

sitoutuu siihen. Voi antaa 

myös kirjallisen selvityksen. 

Saa käyttää avustajaa, 

opiskelijahuollon edustajaa 

TEHO-kuulemisessa.   

VO osallistuu tehoon. 

VOn on kerrottava TEHOn tarpeesta 

koulutuspäällikölle. 

 

Mahdollisesti valmistelee päätöstä 

koulutuspäällikölle. 

OPO ei 

osallistu 

TEHOon. 

KP on TEHO-ryhmän puheenjohtaja, OS toimii 

kirjurina. OS/KP lähettää kutsun  

Wilman kautta sekä opiskelijalle että huoltajalle. 

Kutsussa on oltava asia, josta kuullaan ja asiaan 

liittyvät liitteet, josta kuullaan ja jonka pohjalta 

päätös tullaan tekemään. 

Kutsupohja Dotkussa: Toimintaohjeet/Opintojen 

ohjaus/Kirje ennen eronneeksi katsomista. 

Päätöksen voi tehdä vain kutsussa mainituista 

asiasta. Kutsu on lähettävä hyvissä ajoin ennen 
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TEHOa. Sisältää myös ohjeen kuulemisoikeudesta- 

ja tavasta. Kuuleminen on oikeus, ei velvollisuus, 

joten päätös voidaan tehdä, vaikkei opiskelija ja/tai 

huoltaja ole paikalla, eikä anna vastinetta. OS 

kirjaa muistion. KP tekee tarvittaessa päätöksen 

kirjallisesta varoituksesta tai määräaikaisesta 

erottamisesta.  Päätös lähetetään Wilma- viestillä 

huoltajalle ja opiskelijalle. Varoitus kirjeitse. 

OS/KP kirjaa Wilmaan TEHO-merkinnän.   

Eronneeksi katso-

minen 

 

TAI 

 

Määräaikainen 

erottaminen 

Huom. työvoima-

koulutuksessa on 

oma ohje poissa-

oloista. 

Oppisopimuskoulu-

tuksessa tulee olla 

yhteydessä oppi-

sopisopimustoimis-

toon. 

 

 

Saa kuulemiskirjeen ja laatii 

selvityksen pyydetystä 

asiasta koulutuspäällikölle. 

➔ jatkaa opintoja 

päivitetyn HOKSn 

mukaisesti 

➔ eroaa opinnoista. 

Täyttää lomakkeen 

Muutoslomake 

omaehtoiseen 

opiskeluun 

➔ anoo määräaikaista 

opintojen 

keskeyttämistä. 

Täyttää lomakkeen 

Muutoslomake 

omaehtoiseen 

opiskeluun 

 

TAI 

 

Saa päätöksen 

määräaikaisesta 

erottamisesta tai eronneeksi 

katsomisesta. 

Ilmoittaa koulutuspäällikölle, jos 

opiskelija ei osallistu opintoihin 

HOKSinsa mukaisesti eikä toimi TEHOssa 

sovittujen asioiden mukaisesti. 

  Eronneeksi katsomisesta OS lähettää KPn 

pyynnöstä kuulemispyynnön opiskelijalle ja 

tarvittaessa huoltajalle kirjeitse. Kirjepohja 

Dotkussa: Toimintaohjeet/Opintojen 

ohjaus/Kirjallinen kuuleminen, eronneeksi 

katsominen.  Kuulemiskirjeessä on oltava asia, josta 

kuullaan sekä asiaan liittyvät liitteet. Kuulemiskirje 

sisältää myös ohjeen kuulemisoikeudesta- ja 

tavasta. OS voi liittää mukaan myös Muutoslomake 

omaehtoiseen opiskeluun, jolla opiskelija voi 

ilmoittaa itse eroavansa. 

 

Päätös tehdään vain kuulemiskirjeessä mainitusta 

asiasta. Kuulemiskirje on lähetettävä hyvissä ajoin 

ennen päätöksen tekemistä.  

 

KP tekee päätöksen alle 3 kk määräaikaisesta 

erottamisesta tai eronneeksi katsomisesta 

kuulemisen jälkeen. KP vie määräaikaisen 

erottamisen Sora-toimielimen käsittelyyn (jos yli 3 

kk). OS ilmoittaa tuen maksajalle.  

 

Jos opiskelija osallistuu opiskeluun selvityksen 

mukaan, häntä ei katsota eronneeksi. Jos opiskelija 

ei osallistu selvityksen jälkeen opiskeluun, eikä ole 

hakenut keskeytystä, hänet katsotaan eronneeksi 

ilman uudelleen kuulemista. 

 


