
   
 

   Poissaoloihin puuttuminen ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy Turun ammatti-instituutissa (alkaen kevät 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

   
 

Poissaolot ja huoli jatkuvat. 

  
 

Poissaoloja yli 50 tuntia. TAIn tukitoimet ja TAIn 
ulkopuolisten toimijoiden 
tukitoimet 
 
Vastuuopettaja tarkistaa tukitoimien 
riittävyyden ja varmistaa niiden 
jatkuminen. Ohjaa opiskelijan 
viimeistään tässä vaiheessa 
TEHOon*, jos opiskelija ei ota 
tukitoimia vastaan tai tukitoimista 
huolimatta opinnot eivät etene, 
tarvitaan hallinnollisia päätöksiä. 
 
HUOM! Vastuuopettaja seuraa 
tiiviisti opintojen etenemisen ja 
läsnäoloja. 

 
 

Poissaoloja yli 25–30 tuntia. TAIn tukitoimet ja TAIn 
ulkopuoliset toimijat mukaan 
 
Koko henkilöstö ja vastuuopettaja 
tarkistavat tukitoimien riittävyyden 
ja varmistavat niiden jatkumisen. 
 
Vastuuopettaja ohjaa TEHOon*, jos 
opiskelija ei ota tukitoimia vastaan tai 
tukitoimista huolimatta opinnot eivät 
etene, tarvitaan koulutuspäällikön 
päätöksiä. 
 
HUOM! Vastuuopettaja seuraa 
tiiviisti opintojen etenemisen ja 
läsnäoloja. 

 
Poissaoloja yli 3 pv tai huoli herää. Tukitoimien järjestäminen sekä 

opiskelijan konkreettinen 
tukeminen 
 
Koko henkilöstö ja vastuuopettaja 
varmistavat suunniteltujen 
tukitoimien toteutumisen. 
 
Vastuuopettaja järjestää VARPUn* 
ja ohjaa opiskelijaa yksilöllisiin 
tukipalveluihin. 
 
Eritysopettaja suunnittele 
opiskelijalle tuen tarpeen ja sen 
toteutuksen. 
 
HUOM! Opiskelija ohjataan 
TEHOon*, mikäli tukitoimista 
huolimatta opinnot eivät etene tai 
poissaoloja kertyy. 

 
Poissaolo ja huoli puheeksi 
 
Koko henkilöstö ja vastuuopettaja 
selvittävät välittömästi poissaolon 
syyn tai opintojen etenemisen 
esteen sekä vastuuopettaja 
selvittää tuen tarpeen opiskelijan 
kanssa. 
 
Vastuuopettaja päivittää sovitut 
asiat HOKSiin ja seuraa tiiviisti 
toimenpiteiden toteutumista. 
Poissaolojen toistuessa tai jatkuessa 
tai opinnot ei etene opiskelija 
ohjataan VARPUun*. Kun huoli 
herää opiskelija ohjataan tarvittaessa 
MARiin*. 

Poissaolojen ennaltaehkäisy ja 
opintojen etenemisen 
varmistaminen 
 
Koko henkilöstöllä on vastuu ottaa 
huomioon opiskelijoiden poissaolot ja 
varmistaa opintojen eteneminen 
HOKSin mukaisesti sekä ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin (esim. 
ohjata opiskelija tuen piiriin). 
 
Koko henkilöstö varmistaa 
opiskelijoiden yhdenvertaisen 
kohtelun ja edistää opiskelijoiden 
hyvinvointia. 
 
Opettajilla on vastuu seurata 
opiskelijan läsnäoloja ja opintojen 
etenemistä (Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 531/2017 §94, § 96 ja 
§ 97). 

 

Yhteydenotto kolmannen sektorin toimijoihin tai sosiaalitoimeen, mikäli ollaan 

huolissaan opiskelijan elämäntilanteesta. 

HUOM! Alaikäisen huoltajiin ollaan yhteydessä. 

HUOM! Nuoren kehitystä vaarantavissa tilanteissa tai jos on epäily siitä, 

jokaisella on velvollisuus arvioida lastensuojeluilmoituksen tekemisen tarve. 

Täysi-ikäinen opiskelijan kohdalla, harkitaan sosiaalihuollon ilmoitusta. 

* VARPU = Varhaisen tukemisen keskustelu 

* TEHO = Tehostetun tukemisen keskustelu 

* MAR = Monialainen yhteistyöryhmä 


