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Opiskelijan opas
2021-2022
Turun ammatti-instituutti

TERVETULOA OPISKELIJAKSI!
Turun ammatti-instituutin (TAI) eri toimijat auttavat ja ohjaavat sinua
opintojesi aikana – työllistymiseesi tai jatkokouluttautumiseesi asti. Ohjaus
ja opetus perustuvat yhteistyöhön ja yhdenvertaisuuteen, opiskelijalähtöisyyteen, kannustamiseen ja tukemiseen. TAIssa saat ammatin ja erinomaiset valmiudet siirtyä työelämään.
Tämä Opiskelijan opas on sinun ohje- ja työkirjasi. Etsimällä vastauksia oppaan kysymyksiin saat samalla tietoa opiskelun käytänteistä.

1. TÄSTÄ SE ALKAA
Vastuuopettaja neuvoo sinua opiskeluun ja TAIn arkeen liittyvissä asioissa.
Häneltä saat tarkempia tietoja oman koulutalosi käytännön asioista. Vastuuopettajan kanssa voit keskustella henkilökohtaisesti kaikista opintoihin
liittyvistä asioista. Teette yhdessä sinun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin.

→ Vastuuopettajasi

nimi ja yhteystiedot

→ Ryhmätunnuksesi
Opetus on maksutonta kaikille perustutkinto-opiskelijoille. Kustannuksia tulee materiaaleista, tarvikkeista, työvälineistä ja -vaatteista. Vuonna 2021 perusopetuksen päättäville oppivelvollisille opiskelu pysyy kokonaan maksuttomana sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta
tai kun perustutkinto on valmis.
Wilma-tunnukset saat opintojesi alkaessa. Wilmasta löydät lukujärjestyksen, eri lomakkeita, ohjeita ym. ja sieltä voit seurata opintojesi etenemistä.
Ohjeita Wilman käyttöön löydät Laatukäsikirjasta. Wilma on myös TAIn virallinen viestintäkanava. Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla ja seuraathan
Wilmaa päivittäin!
Offce 365:n ohjelmat (mm. Teams) sekä Moodle-oppimisympäristö ovat
käytössäsi opintojesi aikana. Niiden käyttämiseen saat apua opettajiltasi. Katso Teams ohjevideoita opiskelijoille.
Turvallisuus- ja työtapaturmaohjeet ja järjestyssäännöt koskevat kaikkia.
Opiskelussa noudatetaan opettajan antamia ohjeita. Jos näet tai koet ohjeiden vastaista käytöstä, kerro siitä vastuuopettajallesi. Näin teemme kaikille
turvallisen ja oppimista tukevan ympäristön.
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→ Koulutalosi

osoite ja yhteystiedot

→ Milloin sinulla/ryhmälläsi on lomat (syys-, joulu-, talvija kesäloma)?
Opiskelijaruokailu on maksutonta opiskelupäivinä päätoimisille perustutkintokoulutuksen, valmentavan koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen opiskelijoille.

2. OPINTOJASI OHJAA HOKS
HOKS on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Heti
opintojen alussa laadit HOKSia yhdessä vastuuopettajan kanssa. HOKSia päivitetään aina tarvittaessa.
HOKSissa sovitaan
• Opinnoista, niiden aikataulusta ja siitä, miten saavutat osaamistavoitteesi
• Ohjauksen ja tuen tarve
• Mahdollinen erityisen tuen tarve
• Urasuunnitelma
• Opiskeluhuollon tukipalvelut
Sinulla on HOKSin mukaisesti läsnäolovelvollisuus opetuksessa ja työpaikalla oppimisessa. Vastuuopettaja sekä opintojen opettajat seuraavat
läsnä- ja poissaolojasi. Jos opintosi eivät etene HOKSissa sovitusti ja sinulle tulee poissaoloja (luvallisia tai luvattomia), keskustele vastuuopettajan/
opettajan kanssa:
• opiskeluusi vaikuttavista asioista
• puuttuvien opintojesi hoitamisesta
Jos tilanteesi edellyttää laajempaa käsittelyä, sinut kutsutaan varhaisen
puuttumisen keskusteluun eli VARPUun. Keskusteluun osallistuvat vastuuopettaja ja opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa opiskelijahuollon edustajia. Jos
olet alaikäinen, kutsutaan mukaan myös huoltaja/t. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi
• HOKSin muokkaaminen vastaamaan paremmin tilannettasi ja tarpeitasi
• Opiskeluhuollon tukipalveluihin ohjaaminen
• Moniammatillinen asiantuntijatyöryhmän eli MARin kokoaminen tilanteesi selvittämiseen
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• Jos et toimi sovitun mukaisesti, sinut voidaan kutsua TEHOn eli tehostetun tuen ryhmään kuultavaksi. Huom! Työvoima- ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijoita koskevat päätökset tehdään koulutuksen tilaajan kanssa.
• Tarvittaessa sinut ohjataan oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin tai
voidaan sopia opintojesi keskeyttämisestä. Oppivelvollisilla on rajoitetut
mahdollisuudet keskeyttää opinnot.
HOKS on siis sopimus ja se ohjaa opintojasi. Katso videot YouTubessa:
HOKS keskusteluun valmistautuminen ja liitteiden lisääminen HOKSiin.

→ Mitä asioita osaat hyvin (koulutuksen kokemuksen,
harrastusten tms. pohjalta)??

→ Minkälaista tukea saatat tarvita opiskeluusi?
3. VALMA-KOULUTUKSEN SUORITTAMINEN
Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Voit valita omien tavoitteidesi mukaisesti 60 osaamispistettä valinnaisista koulutuksen osista.
Valmentavan koulutuksen osat ovat:
• Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
• Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
• Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
• Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
Lisäksi voit valita ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet sekä muut valinnaiset koulutuksen osat.
Osaamista voit hankkia lähiopetuksessa, etäopiskelussa sekä työelämässä. Jos koulutuksen osan suorittaa työelämässä, siihen laaditaan koulutussopimus. Saat palautetta oppimisestasi sekä opettajilta että työpaikkaohjaajilta.
Osaamispisteiden (osp) kertyminen mittaa koulutuksen etenemistä. Voit
seurata pisteiden kertymistä Wilman Opinnot-sivulta.

→ Mitä sinun pitää tehdä, jos tutkintosi ei etene
suunnitelman mukaan?
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4. OHJEET POISSAOLOIHIN
Huolehdi, että opiskelusi etenevät sovitusti – vastuullisella opiskelulla
se onnistuu!
Poissaoloihin puututaan. Tutustu opettajan ohjeisiin Laatukäsikirjasta:
Poissaoloihin puuttuminen ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy
Turun ammatti-instituutissa.
Sovi poissaolosta aina etukäteen vastuuopettajan tai opettajan/työpaikkaohjaajan kanssa. Ilmoita poissaolosta ja myöhästymisestäkin Wilmassa
opettajalle ja/tai vastuuopettajalle etukäteen. Työpaikkaohjaajalle ilmoitat
työpaikan ohjeiden mukaisesti.
Jos poissaolosi on lyhyt ja äkillinen
• ilmoita opettajalle/työpaikkaohjaajalle heti, kun mahdollista
• huolehdi itse, että saavutat tarvittavan osaamisen
Jos poissaolosi johtuu sairaudesta
• alle kolmen päivän sairauslomasta riittää etukäteisilmoitus vastuuopettajalle ja opettajille
• jos sinulla on toistuvasti sairauspoissaoloja, vastuuopettaja voi pyytää
näyttämään sairauspoissaolotodistuksen
• ilmoita työpaikalle sieltä saamiesi ohjeiden mukaisesti
• huolehdi itse, että saavutat tarvittavan osaamisen
• ole yhteydessä vastuuopettajaan/opettajaan, jos tarvitset tukea opintoihin
Jos poissaolo johtuu pakottavasta syystä, esim. tutortoiminta, perheasiat, velvoitteet
• huolehdi itse, että saavutat tarvittavan osaamisen
• ole yhteydessä vastuuopettajaan/opettajaan, jos tarvitset tukea opintoihin
Jos poissaolo johtuu muusta kuin sairaudesta tai pakottavasti syystä
• jos poissaolo on alle kolme päivää, neuvottele asiasta vastuuopettajan kanssa
• jos poissaolo on yli kolmen päivän mittainen, vastuuopettaja neuvoo sinua anomaan koulutuspäälliköltä lupaa poissaoloon
• ilmoita työpaikalle sieltä saamiesi ohjeiden mukaisesti
• huolehdi itse, että saavutat tarvittavan osaamisen
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Oppilaitoksen viranomaisvelvollisuus
Alaikäisten opiskelijoiden opintoihin liittyvien asioiden hoitamiseen voidaan
kutsua mukaan huoltajat. Oppivelvollisten opiskelua seurataan monen eri
tahon toimesta ja määräysten mukaisesti. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus. Täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla voidaan tarvittaessa tehdä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta.
Oppilaitoksella on myös ilmoitusvelvollisuus asuinkuntasi etsivään nuorisotyöhön alle 29-vuotiaista, jos opiskelijaan ei saada yhteyttä.

5. VARMISTA TOIMEENTULOSI
Etuutesi on myönnetty päätoimisiin opintoihin. Etuuden jatkumisella on
myös muita ehtoja, kuten tulorajat. Jos etuutesi ehdot eivät opintojen aikana täyty, etuutta voidaan pienentää, periä takaisin tai etuuden saaminen
voidaan kieltää kokonaan.
On tärkeää, että seuraat etuutesi ehtojen täyttymistä opintojen aikana. Koulutuksesi etenemistä voit seurata Wilman Opinnot-sivulta. Jos opiskelusi päätoimisuus on epäselvää, selvitä asiaa vastuuopettajan tai opintoohjaajan kanssa. Kuraattorilta voit pyytää apua tuki- ja raha-asioissa.
Valma-opintoihin voit hakea mm. Kelan opintorahaa, työttömyysetuutta (kotoutumisajalla) tai kuntoutusrahaa.
Huom! Voit hakea kuntoutusrahaa, jos sinulla on todettu sairaus tai vamma, joka rajoittaa työskentelyäsi tai opiskeluasi. Kuntoutusrahan hakemiseen tarvitset B-lääkärinlausunnon ja erityisen tuen suunnitelman, jonka
saat koulusta.
Lisätietoja ja apua tukiasioissa saat kuraattorilta.

6. SINUA OHJATAAN JA TUETAAN
Ohjauksen tarkoituksena on tukea ja kannustaa sinua monin keinoin
oppimisessa ja koulutuksen suorittamisessa. Ohjaus on myönteistä, kannustavaa ja ennaltaehkäisevää. Ohjausta ja tukea antavat koulutaloilla eri
vastuuhenkilöt, useimmiten yhteistyössä:
• Vastuuopettaja ohjaa opintojasi, seuraa niiden etenemistä ja HOKSin toteutumista. Häneltä saat tarkempia tietoja oman koulutalosi toimintatavoista ja käytännön asioista. Vastuuopettajasi kanssa voit keskustella henkilökohtaisesti kaikista opintoihin liittyvissä asioista.
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• Opettaja opettaa, auttaa, tukee ja ohjaa opinnoissasi sekä arvioi osaamistasi.
• Opinto-ohjaaja ohjaa sinua opiskelussa, tulevaisuuden suunnitelmissa
ja tukee elämähallintaan liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja kuuntelee ja
kannustaa sekä ohjaa sinua muutostilanteissa ja jatkosuunnitelmissa.

→ ohjaajan nimi ja yhteystiedot:
• Erityisopettaja auttaa oppimiseen liittyvissä haasteissa. Hän antaa tukea oppimiseen ja oppimisvalmiuksiin.

→ erityisopettajan nimi ja yhteystiedot
• Ohjaaja auttaa ja tukee opintoihin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa.

→ ohjaajan nimi ja yhteystiedot:
• Koulutuspäällikkö vastaa koulutalon toiminnasta ja opetuksesta. Hän
on opettajien esihenkilö. Hän tekee päätöksiä mm. opiskelijoiden opintojen keskeyttämisestä ja määräaikaisesta erottamisesta.

→ koulutuspäällikön nimi ja yhteystiedot
• Opintotoimistosta saat apua mm. tukiasioissa, todistuksiin ja Wilman salasanoihin liittyvissä asioissa.

→ opintosihteerin nimi ja yhteystiedot
Opiskeluhuollon työntekijät ovat tarvittaessa käytettävissäsi.
• Kuraattorilta saat apua sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa. *

→ kuraattorin nimi ja yhteystiedot
• Terveydenhoitaja auttaa sinua terveyteen liittyvissä asioissa (fyysinen
ja psyykkinen)*

→ terveydenhoitajan nimi ja yhteystiedot
• lääkärille ja psykiatriselle sairaanhoitajalle pääset ajanvarauksella terveydenhoitajan kautta.
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• Opintopsykologi ohjaa sinua psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa.

→ opintopsykologin nimi ja yhteystiedot
Moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä (MAR) voidaan tarvittaessa ja
luvallasi käsitellä asioitasi monesta eri näkökulmasta. Mukana voivat olla
oppilaitoksen ohjaus- ja tukihenkilöiden lisäksi henkilöitä, joita itse haluat
pyytää mukaan. MAR:ssa tehdään kanssasi tarkempi suunnitelma opiskelusi tueksi.
Sinua auttaa ja tukee tarvittaessa myös Oppilaitospappi, poliisi ja vahtimestari.

7. VOIT VAIKUTTAA
Sinun palautteesi on tärkeää! TAIn tavoitteena on avoin, luottamuksellinen
ja myönteinen opiskeluilmapiiri. Sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on
tärkeää saada ja antaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta. Palautetta
pyydetään eri tavoilla: opettajat keräävät palautetta opetuksestaan, koulutuspäällikkö järjestää palautetilaisuuksia.
Ryhmäsi valitsee vastuuopettajan tunnilla keskuudestaan ryhmänedustajat, jotka edustavat ryhmää koulutuspäällikön palautetilaisuuksissa. Ryhmänedustajan tehtäviin voi kuulua myös oman koulutalon opiskelijakunnan
syyskokoukseen osallistuminen sekä hallituksen valinnassa äänestäminen.

→ Onko ryhmässäsi valittu ryhmän edustaja, kuka hän
on?
Voit asettua opiskelijakunnan hallituksen ehdokkaaksi. Hallituksen tavoitteena on lisätä opiskeluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Opiskelijayhdistys TAIKA ry:n tavoitteena on
edistää ja valvoa opiskelijoiden yhteisiä etuja sekä järjestää virkistystoimintaa. TAIKAn hallitus muodostuu opiskelijakunnan hallitusten puheenjohtajista ja varajäsenistä. Hallituksen jäsenenä ja erilaisten työryhmien jäsenenä
pääset vaikuttamaan TAIn toimintaan.
Tutkinto-opiskelijana osallistumalla aktiivisesti yllä mainittuihin toimintoihin tai nuorten tutoropiskelijatoimintaan kerrytät YTO-opintojasi. Muista kertoa asiasta vastuuopettajallesi, jotta opinnot sisällytetään
tutkintoosi.

→ Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa ja miten?
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MENESTYSTÄ TULEVAAN

