
Poissaolojen ennaltaehkäisy

ENNALTAEHKÄISY 
 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
koskee jokaista henkilökuntaan 
kuuluvaa.

WinNovan toimintatavat tukevat 
opiskelijan kiinnittymistä opin-
toihin ja hänen hyvinvointiaan.

Vastuuopettaja
• on HOKS-ryhmänsä ”lähioh-
jaaja”
• seuraa opiskelijoiden poissa-
oloja ja opintojen etenemistä 
aktiivisesti sekä keskustelee 
opiskelijan kanssa
• on yhteydessä alaikäisen 
opiskelijan huoltajaan Soleme-
sin, sähköpostin tai puhelimen 
välityksellä
• selvittää poissaolot opiskelijan 
ja huoltajien kanssa viikoittain
• konsultoi opiskeluhuoltoa 
matalalla kynnyksellä
• dokumentoi toimet Studentan 
toimenpidevalikkoon

Opettaja
• merkitsee poissaolot Studen-
taan
• on tarvittaessa yhteydessä 
opiskelijaan opintojen etenemi-
sestä ja niiden suorittamisesta. 
• kertoo huolesta vastuuopet-
tajalle

HOKS-seurantakokoukset
• seurataan HOKSin etenemistä

WinNovan ohjaus- ja tukitoimet sekä opiskelupudokkuuden ennaltaehkäisy

Opettajalla velvollisuus seurata 
opintojen edistymistä ja ilmoittaa 

huoltajalle (OVL 12 §).

   30 t

HUOLI PUHEEKSI 
- opiskelijalla poissaoloja 30 t 

tai toistuvat poissaolot samasta 
tutkinnon osasta/osa-alueesta ja/tai 

tietyiltä päiviltä
- toistuvat myöhästymiset

Vastuuopettaja 
• keskustelee opiskelijan kanssa 
poissaoloista ja niiden syistä 
• on yhteydessä tarvittaessa huol-
tajiin
• konsultoi matalalla kynnyksellä 
opiskeluhuoltoa tai erityisopettajaa
u Arvioivat yhdessä, minkälaisia 
tukitoimia opiskelija tarvitsee.

u Ohjaus- ja tukitoimien kartoitus 
ja käynnistäminen.

Oppivelvollisen huoltajan huolehditta-
va siitä, että oppivelvollinen suorittaa 

oppivelvollisuuden  
(OVL 9 §).

   60 t

OHJAUS- JA TUKITOIMET
- opiskelijan poissaolot jatkuvat

- opinnot eivät etene

Vastuuopettaja
• keskustelee opiskelijan kanssa ja 
on tarvittaessa yhteydessä alaikäi-
sen opiskelijan huoltajaan 

Tukitoimet
• kutsutaan pedagoginen tai tarvit-
taessa monialainen asiantuntijaryh-
mä (MAR) koolle
•  kartoitetaan poissaolot, niiden 
syyt ja opiskelijan kokonaistilanne 
•  sovitaan tukitoimista, jatkotoi-
menpiteistä sekä seurannasta 
 
u Ohjaus- ja tukitoimien riittävyy-
den ja vaikuttavuuden arviointi 
sekä tarvittaessa niiden päivittä-
minen.

Oppilaitoksen toimijoilla velvollisuus 
ohjata opiskeluhuollon palveluihin 

(OHL 16 §). Opetustoimen henkilöillä 
velvollisuus tehdä sosiaalilain mukainen 
yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus 

(SHL  35 §, LSL 25 §).

100 t

OHJAUS- JA TUKITOIMET 
JATKUVAT

- opiskelijan poissaolot jatkuvat
- opinnot eivät etene

Vastuuopettaja
• keskustelee opiskelijan kanssa ja 
on yhteydessä alaikäisen opiskelijan 
huoltajaan 
• arvioi yhdessä opiskeluhuollon tai 
erityisopettajan kanssa opiskelijan 
sitoutumista aiemmin sovittuihin 
tukitoimiin

Tukitoimet
Perustetaan viimeistään monialai-
nen asiantuntijaryhmä (MAR), jossa 
sovitaan 
• tukitoimista poissaolon syiden 
kartoituksen pohjalta
• miten opintojen etenemistä seura-
taan
• tukitoimien vastuuhenkilöt
----------------------------------------
PUHUTTELU
- jos opiskelija ei sitoudu HOKSiin ja 
tukitoimiin ja poissaolot jatkuvat

Vastuuopettaja
• kutsuu opiskelijan koulutuspäälli-
kön puhutteluun

Koulutuspäällikkö
• pitää puhuttelun ja kertoo opis-
kelijalle mahdollisista opiskelijaan 
kohdistuvista tulevista toimenpiteistä 
(kirj. varoitus, katsotaan eronneeksi)

Oppilaitoksen velvollisuus ilmoittaa 
eronneeksi katsominen -prosessista 

(AKL 97 §, OVL 13).  

   150 t

OHJAUS- JA TUKITOIMET 
JATKUVAT 

- opiskelijan poissaolot jatkuvat 
-opinnot eivät etene

Vastuuopettaja
• keskustelee opiskelijan kanssa ja on 
yhteydessä alaikäisen opiskelijan huol-
tajaan 

MAR
• sovitaan MAR seurantapalaverin ajan-
kohta, joissa kartoitetaan jatkotoimet

Mikäli poissaolojen syyt on selvitetty ja 
tukitoimia on tarjottu monipuolisesti, 
mutta opiskelijan opintojen etenemistä 
ei ole pystytty opiskeluhuollon palvelui-
den avulla turvaamaan, ja vanhemmat 
suhtautuvat asiaan välinpitämättömästi, 
otetaan yhteyttä alaikäisen opiskelijan 
asuinkunnan sosiaalihuoltoon tuen tar-
peen arvioimiseksi tai tehdään lasten-
suojeluilmoitus.
-----------------------------------------
KUULEMINEN
- jos opiskelija ei sitoudu HOKSiin ja tuki-
toimiin ja poissaolot jatkuvat

Vastuuopettaja
• lähettää opiskelijalle / alaikäisen opis-
kelijan huoltajalle lomakkeen ”Selvitys 
poissaoloista ja opintojen jatkamisesta, 
kutsu kuulemistilaisuuteen”
• lomake on kutsun lisäksi ilmoitus siitä, 
että opiskelija voidaan katsoa eronneek-
si, mikäli opiskelija ei tule kuulemistilai-
suuteen

Koulutuspäällikkö
• pitää kuulemistilaisuuden ja päättää 
kuulemisen perusteella, voiko opiskelija 
jatkaa opintojaan vai katsotaanko hänet 
eronneeksi

Vastuuopettaja seuraa ohjaus- ja tukitoimien vaikuttavuutta ja konsultoi tarvittaessa opiskeluhuollon toimijoita ja kutsuu koolle monialaisen 
asiantuntijaryhmän (MAR). Lastensuojeluilmoituksen teko tarpeen vaatiessa. 

TOIMIJAT/AIHE:
• vastuuopettaja: opiskelijan kokonais- 
   tilanne, huoltajayhteistyö
• opinto-ohjaaja: opintojen etenemiseen ja   
   HOKSin päivitykseen liittyvät asiat
• erityisopettaja: tuen ja erityisen tuen asiat
• opettaja: opettavaan tutkinnon osaan/  

   osa-alueeseen liittyvät asiat
• kuraattori: opiskelumotivaatio, opiskelu- 
   vaikeus, jaksaminen, elämäntilanne,  
   kiusaaminen, taloudellinen tilanne
• opiskeluterveydenhoitaja: terveydentila,  
   opiskelukuntoisuus  
• psykologi: mielenterveyteen liittyvät asiat

POISSAOLOT

Pedagoginen tukikokous=
Tapauskohtaisesti koottava ryhmä, 
esim. opettaja, opo, opiskelija, eri-
tyisopettaja, tarvittaessa opiskelu-
huollon edustaja, ei tarvita opiskeli-
jan suostumusta.

MAR (monialainen asiantuntijaryhmä)=
Perustetaan tarvittaessa MAR, jossa sovi-
taan toimista poissaolon syiden kartoituk-
sen pohjalta; miten etenemistä seurataan 
ja kuka miltäkin osin vastaa sekä opiske-
lijan vastuuhenkilö sekä avataan opiskelu-
huoltokertomus. Suostumus tarvitaan. 




