
Menettelyohje  
    

 Kuntayhtymän johtajan päätös 26.6.2017, 95 §. 
 

 
Opiskelijan opintojen tukemisen käytänteet  
 

Kun opiskelijaryhmälle annetaan opetusta tavoitteena on, että kaikki saavat teeman (=kurs-
sin) suoritettua eli saavuttavat vähintään minimitason osaamisen. Teeman aikana opettaja 
vastaa pedagogisesta toteutuksesta niin, että monenlaisten oppijoiden opiskelu onnistuu. 
Oppimisessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä, keinoja ja erilaisia oppimisympäris-
töjä.  Yhteisiä tutkinnon osia voi myös integroida ammatillisiin opintoihin tai työelämään. Jo 
teeman aikana voi pyytää tueksi koulunkäynninohjaajaa, ammattihenkilöä tai erityisen tuen 
ohjaajaa, jos opinnot eivät etene. 
 
Mikäli kaikesta huolimatta opiskelijalle vielä jää AK-merkintä (=arviointi kesken), niin opettaja   
tekee suunnitelman opiskelijan kanssa suorittamistavasta (esim. verkkokurssit, pajat, toimin-
nalliset harjoitukset). Jos puuttuvaa osaamista voidaan täydentää Sampopajalla, niin opettaja 
toimittaa heti teeman päättymisen jälkeen tarvittavat tehtävät Sampopajalle. Kun opiskelija 
on tehnyt tarvittavat tehtävät, niin opettaja vie arvioinnin Wilmaan. Teema on suoritettava sa-
man lukuvuoden aikana.  
 
Jos opinnot eivät etene tai muuten herää huoli opiskelijasta, niin vastuuopettajan ja opettajan   
on tuettava ja kartoitettava mahdollinen lisätuen tarve. Vastuuopettajan kannattaa ottaa ala-
ikäisten huoltajat jo varhaisessa vaiheessa mukaan opiskelijan tukemiseen. Lisätukea saa 
opinto-ohjaajilta ja erityisen tuen ohjaajilta. Opiskelijan voi ohjata myös kuraattorille, tervey-
denhoitajalle, psykologille ja oppilaitospastorille. 
 
Tarvittaessa opetushenkilöstö järjestää pedagogisia palavereja esim. opiskelija, opettaja, 
opinto-ohjaaja, erityisen tuen ohjaaja ja tarvittaessa huoltaja. Sovitut asiat kirjataan Wilman 
ohjausmerkintöihin. Poissaolojen seurantaan ja niihin reagoimiseen sovelletaan Opiskelijan 
poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskevaa menettelyohjetta (Kuntayhtymän johtajan, 
rehtorin päätös 17.2.2015, 25 §).   

 
Seurantapalaverit järjestetään koulutusaloilla 3 – 4 kertaa / lukuvuosi. Palaveriin osallistuvat 
koulutuspäällikkö, vastuuopettajat, opinto-ohjaaja, erityisen tuen ohjaaja sekä mahdollisuuk-
sien mukaan ohjauskoordinaattori. Kokoonkutsujana ja puheenjohtajana toimii koulutus-
päällikkö, jolla on työnjohdollinen vastuu palaverissa. Vastuuopettaja esittelee ryhmänsä 
opintojen edistymis- ja läsnäolotilanteen Wilmasta. Opinto-ohjaaja toimittaa ennen seuranta-
palaveria vastuuopettajalle/koulutuspäällikölle Primuksesta AK-listan ryhmän osalta.  

 
Seurantapalaverissa käsitellään kokonaistilanne koulutusalan opiskelijaryhmissä ja sovitaan 
jatkotoimenpiteistä. Palaverin tavoitteena on 

 todeta toteutetut pedagogiset tukitoimet ja opintojen eteneminen ryhmän tasolla 

 sopia ja vastuuttaa jatkotoimenpiteet pedagogisesta ja yksilöllisistä poluista 

 todetaan mahdollinen tarve ohjata opiskelija opiskeluhuollon toimenpiteisiin (yksilö-
kohtainen tai monialainen) 

 aloittaneiden, eronneiden ja keskeyttäneiden seuranta ja ennakointi 
Palaverista laaditaan muistio.  
 
Monialainen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle opiskelijan tueksi hänen suostumuksel-
laan, kun tilanteen selvittelyyn ja hoitamiseen tarvitaan eri alojen asiantuntijoita ja etenkin sil-
loin, kun tarvitaan monialaista yhteistyötä opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palvelujen 
välillä. Tapauskohtaisesti koottu asiantuntijaryhmä, johon voi kuulua opiskelijan lisäksi huol-
tajat, lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisen tuen ohjaaja, 
vastuuopettaja tai muu opiskelijan kannalta keskeinen henkilö. Kokoonkutsujana toimii hen-
kilö, jolla huoli herää. Kokoonkutsujana ja kirjaajana voi toimia opinto-ohjaaja, erityisen tuen 
ohjaaja, vastuuopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja tai psykologi. (kutsu IMS ja Wilma). 
Opiskelija ja ala-ikäisen huoltaja(t) osallistuvat ryhmään. Monialaisen asiantuntijaryhmän 
sovittu vastuuhenkilö kirjaa välttämättömät tiedot opiskeluhuoltokertomukseen.  


