Päivitetty 06-2022 /TN&SAR

HUOLIPROSESSI
• Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS)
mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen
poissaololleen ole perusteltua syytä. Alaikäisten poissaolot selvittää huoltaja.
• Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja opintoihin sitoutumista.
• Ryhmänohjaaja juttelee opiskelijan kanssa säännöllisesti opintojen tilanteesta ja
etenemisestä sekä mahdollisista tuen tarpeista.

◼ Huoli alkaa: Huoliprosessin aloittaminen
• Syntyy huoli opintojen etenemättömyydestä. Voi johtua poissaoloista, suorittamatta
jääneistä tehtävistä, työkykyisyydestä tms.
• Opettaja tms. tiedottaa huolesta ryhmänohjaajaa.
• Ryhmänohjaaja lähettää opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle kutsun huolikeskusteluun
Wilma-viestillä (Opiskelijakohtaiset tulosteet ”Huoliprosessi: Viestit” -> Kutsu
huolikeskusteluun).
• Ryhmänohjaaja kirjaa lähetetyn kutsun (Wilma -> Lomakkeet -> Ohjaus- ja tukitoimet).
• Oppivelvollisten kohdalla ryhmänohjaaja ottaa heti yhteyttä opiskelijaan, mielellään jo
yhden selvittämättömän poissaolopäivän jälkeen. Viimeistään kolmen selvittämättömän
poissaolopäivän jälkeen tulee olla yhteydessä sekä opiskelijaan että huoltajaan.
• Huolikeskustelussa ryhmänohjaaja jututtaa opiskelijaa, kyselee mitä hänelle kuuluu ja
ottaa puheeksi poissaolot tai tekemättömät tehtävät. Huoli esitetään positiivisessa valossa:
”Miksi olen huolissani sinusta.” Kerrotaan opiskelijalle, että työelämän pelisääntöihin
kuuluu poissaoloista ilmoittaminen ja niiden selvittäminen.
• Ryhmänohjaaja tarjoaa opiskelijalle pedagogista tukea ja palveluita (esimerkiksi rästipajat,
tukiopetus, opinto-ohjaus, erityinen tuki, kampusvalmentajat, työelämävalmentajat) ja
opiskeluhuollon palveluita (kuraattori, psykologi, opiskeluterveydenhuolto). Huom!
Opiskelijalla on oikeus kieltäytyä palveluista.
• Ryhmänohjaaja kertoo opiskelijalle ja huoltajalle, miten prosessi etenee ja näyttää
huoliprosessikuvion.
• Ryhmänohjaaja kirjaa keskustelut sekä tarjotut palvelut ja tukitoimet (Wilma -> Lomakkeet
-> Ohjaus ja tukitoimet). Kirjaus tehdään riittävän yleisellä tasolla, sillä se näkyy kaikille.
Tarvittaessa lisätietoa voi kirjata Wilmassa saman sivun alareunassa olevaan Opettajan
merkinnät (oppilaitoksen sisäiseen käyttöön) -laatikkoon.
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◼ Huoli jatkuu: Vakavan huolen keskustelu ja
opiskelusitoumus
• Huoliprosessissa edetään, jos opinnot eivät etene ja poissaolot tms. jatkuvat.
• Ryhmänohjaaja kutsuu opiskelijan ja alaikäisen/ oppivelvollisen huoltajan vakavan huolen
keskusteluun Wilma-viestillä. Lisäksi ryhmänohjaaja lähettää lyhyen huomioviestin
opiskelijalle ja huoltajalle Wilman kautta tekstiviestinä. (Opiskelijakohtaiset tulosteet
”Huoliprosessi: Viestit” -> Kutsu vakavan huolen keskusteluun sekä Huomioviesti.)
• Mukana vakavan huolen keskustelussa ryhmänohjaajan lisäksi on tilanteen mukaan opo
tai/ja kuraattori tai/ja koulutuspäällikkö.
• Ryhmänohjaaja kirjaa lähetetyn kutsun (Wilma -> Lomakkeet -> Ohjaus- ja tukitoimet).
• Vakavan huolen keskustelussa ryhmänohjaaja ja muut osallistujat jututtavat opiskelijaa (ja
huoltajaa) siitä, miksi tilanne ei ole kohentunut edellisen keskustelun jälkeen. Arvioidaan
opiskelijan vastaanottamien tukitoimien riittävyyttä, yhdessä opiskelijan (+mahdollisesti
huoltajan) kanssa ja tarvittaessa ohjataan tarkoituksenmukaisiin palveluihin (pedagogiset
tai opiskeluhuollon palvelut). Ryhmänohjaaja tarjoaa tarvittaessa yhteistyössä esim.
opinto-ohjaajan kanssa mahdollisuuksia suorittaa opintoja muulla tavalla tai muussa
oppimisympäristössä tai hakeutua muuhun koulutukseen. Ryhmänohjaaja kirjaa tarjotut
palvelut tai vaihtoehdot (Wilma -> Lomakkeet -> Ohjaus- ja tukitoimet).
• Ryhmänohjaaja kertoo opiskelijalle ja huoltajalle, miten prosessi etenee ja näyttää
huoliprosessikuvion. Jos opiskelija ei noudata opiskelusitoumusta, hänet kutsutaan
kuulemistilaisuuteen eronneeksi katsomista koskevassa asiassa.
• Oppivelvollisen osalta opiskeluoikeus katsotaan menetetyksi viimeistään kuukauden
kuluessa siitä, kun hän viimeisen kerran on osallistunut HOKS:n mukaisiin opintoihin.
• Vakavan huolen keskustelussa opiskelijan kanssa laaditaan toteutettavissa oleva
opiskelusitoumus enintään yhden osajakson ajalle (Wilma-> Lomakkeet -> Huoliprosessi > Opiskelusitoumus”)
• Opiskelusitoumusta tulostetaan ja allekirjoitetaan 2 kappaletta (Wilma ->
Opiskelijakohtaiset tulosteet -> Huoliprosessi: opiskelusitoumus)
• Ryhmänohjaaja toimittaa toisen allekirjoitetun opiskelusitoumuksen opintotoimistoon
säilytettäväksi ja toinen kappale jää opiskelijalle.
• Ryhmänohjaaja päivittää mahdolliset muutokset opiskelijan HOKSiin (Wilma -> Lomakkeet
-> HOKS, Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma).
• Ryhmänohjaaja kirjaa vakavan huolen keskustelun tai keskustelun peruuntumisen sekä
syyn siihen (Wilma -> Lomakkeet -> Ohjaus- ja tukitoimet).
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◼ Kuuleminen
• Jos opiskelija ei noudata opiskelusitoumusta ja opinnot eivät etene, voidaan opiskelija
katsoa eronneeksi (dokumentaatio prosessista kirjattu). Ennen eronneeksi katsomista
opiskelijalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi.
• Koulutuspäällikkö kutsuu opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan
kuulemistilaisuuteen (Wilma -> Opiskelijakohtaiset tulosteet -> Tulosteet -> Huoliprosessi:
Kutsu kuulemistilaisuuteen (opiskelija) ja Huoliprosessi: Kutsu kuulemistilaisuuteen
(huoltaja)).
• Kutsukirjeet lähetetään postissa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuulemista.
• Koulutuspäällikkö kirjaa lähetetyt kirjeet (Wilma -> Lomakkeet -> Ohjaus- ja tukitoimet).
• Opiskelija voi halutessaan ottaa mukaan tukihenkilön kuulemistilaisuuteen.
• Kuulemistilaisuudessa koulutuspäällikkö avaa tilaisuuden ja kertoo perustelut
kuulemistilaisuuden järjestämiselle. Opiskelijalta ja/tai huoltajalta kysytään selvitys
tilanteesta. Myös muut osallistujat voivat tuoda esille näkemyksensä tilanteesta.
• Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi kuulemistilaisuudessa selvityksistä ja näkemyksistä
riippumatta.
• Mikäli katsotaan, että edellytykset opiskelijan opintojen jatkamiselle täyttyvät, tilaisuudessa
tehdään ehdollinen opiskelusitoumus, jonka noudattamatta jättäminen johtaa ilman uutta
kuulemistilaisuutta eronneeksi katsomiseen.
• Mikäli opiskelija ei saavu kuulemiseen voidaan hänet katsoa eronneeksi samalla
päivämäärällä.
• Kuulemistilaisuuden muistio kirjataan Wilmassa (Muistiot -välilehti -> Lisää uusi:
Huoliprosessi: Kuulemistilaisuus eronneeksi katsomista koskevassa asiassa).
Puheenjohtajana ja sihteerinä toimii koulutuspäällikkö.
• Muistio tulostetaan ja allekirjoitetaan tilaisuudessa.
• Allekirjoitetun muistion säilyttää opintotoimisto.

Eronneeksi katsominen
• Koulutuspäällikkö esittää kirjallisesti salatulla sähköpostilla opiskelijan eronneeksi
katsomista yksikönjohtajalle.
• Yksikönjohtaja tekee Vips -päätöksen opiskelijan eronneeksi katsomisesta.
• Johdon sihteeri lähettää Vips -päätöksen tiedoksi asianosaisille.
• Opintosihteeri kirjaa eronneeksi katsomisen Primukseen ja arkistoi opiskelijan tiedot.
• Eronneeksi katsotun oppivelvollisen osalta opinto-ohjaaja tekee ilmoituksen Valpasjärjestelmään.

Huoliprosessiin liittyvät lait
• Oppivelvollisten kohdalla opintojen tulee edistyä HOKS;n mukaisesti (Oppivelvollisuuslaki
L1214/2020/6§)
• Erityisesti oppivelvollisen opiskelijan osalta on koulutuksen järjestäjän arvioitava tukitoimien riittävyys.
(L 1214/2020/12§)
• Työvoimakoulutuksessa sovelletaan lisäksi, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5
luvun 4 §:n 2 momentissa säädetään opiskelijan osallistumisesta opetukseen ja opintojen
etenemisestä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017/98§)
• Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta sekä opiskeluhuoltopalveluita, jotka mahdollistavat
tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden
saavuttamisen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017, luku 10), laki ammatillisesta
koulutuksesta.
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Liite 1

Esimerkkikuvia Wilma-näkymistä
Kutsut huolikeskusteluihin Wilma-viestillä.

Tulosteesta kopioidaan tarvittava teksti ja lähetetään Wilma-viestillä opiskelijalle ja
huoltajalle.
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Liite 1
Huoliprosessin kaikki toimenpiteet (esim. lähetetyt kutsut, käydyt keskustelut,…) kirjataan.

Esimerkkejä kirjauksista. Lisätietoja -kohdan kysymysmerkin takaa löytyy kirjausmalleja,
joita voi kopioida.
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Opiskelusitoumuksen laatiminen.

Liite 1

Liite 1
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Koulutuspäällikkö kutsuu kuulemistilaisuuteen.
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Liite 1

Kuulemistilaisuudessa tehdään muistio.
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