
Oppilaan poissaoloista herää 
huoli kotona tai koulussa esim. 
jos oppilas on aina perjantaisin 
poissa tai sairastuu ennen 
koetta.

Luokanopettaja/ luokanvalvoja 
keskustelee asiasta oppilaan 
kanssa. Ko. opettaja on 
yhteydessä huoltajiin.

Opettajalla on aina mahdollisuus 
konsultoida opiskeluhuollon 
palveluiden henkilöstöä 
(kouluterveydenhoitaja, 
koululääkäri, kuraattori, 
psykologi).

Nimellä konsultoinnin tarve 
tulee ilmoittaa huoltajille.

Jos tilanne ei korjaannu 
ja poissaolot lisääntyvät, 
huolestuttavia poissaoloja yli 
30h, opettaja kutsuu koolle 
palaverin.

Opiskeluhuollon palveluiden 
henkilöstö yhteistyössä 
opetushenkilöstön kanssa 
huolehtii juurisyyn selvittämisestä 
esim. koulupoissaolokysely 
SRAS-R.

Monialainen palaveri kokoaa 
yhteen ne toimijat, jotka oppilas 
ja hänen huoltajansa arvioivat 
tarpeelliseksi. Pohditaan ketkä 
muut toimijat voisivat tukea 
oppilasta. Paikalla kuuluu olla 
vähintään yksi opiskeluhuollon 
palveluiden ammattilainen.

Monialaisessa palaverissa 
sovitaan toimenpiteet ja niistä 
vastaavat henkilöt sekä 
seurantapalaveri.

Kun 

huolestuttavia poissaoloja 

on yli 50h:

Yhteydenotto kuraattoriin 

sosiaali- ja/tai 

lastensuojelulain mukaisiin 

palveluihin ohjautumisesta.

Sovittu vastuuhenkilö on 

yhteydessä LaNu-talon 

palvelunumeroon, 

Sosiaalihuoltolain mukaisiin 

perhepalveluihin (05 352 

2360) tai kiireelliseen 

sosiaalipäivystykseen.

Monialaisen palaverin seuranta 

/ koollekutsuminen

Opiskeluhuollon palvelut 
huolehtivat yhteistyössä 
opetushenkilöstön kanssa 
viimeistään tässä juurisyiden 
kartoittamisesta.

Monialaisessa palaverissa 
sovitaan toimenpiteet ja niistä 
vastaavat henkilöt sekä 
seuranta 2-4 viikon sisällä. 
Oppilaan tilannetta seurataan 
niin kauan kuin on tarvetta.

Kun huolestuttavia  poissaoloja 
on yli 70h:

Mahdollisuus konsultoida 
sekä lastensuojelua että poliisia. 
Konsultointi kirjataan monialaisen 
palaverin muistioon.

Mikäli koulun, opiskeluhuollon 
palveluiden sekä 
sosiaalihuollon/lastensuojelun 
yhteistyössä tukitoimet eivät auta 
ja poissaoloja on kaikesta 
huolimatta jatkuvasti, vaarantuu 
oppilaan opinnoissa eteneminen 
ja vuosiluokalta seuraavalle 
siirtyminen.

Tehdään lastensuojeluilmoitus, 
joissa pohjana on huoli 
poissaolojen aiheuttamasta 
syrjäytymisriskistä ja normaalin 
kehityksen ja koulunkäynnin 
vaarantumisesta. Ilmoituksessa 
mainitaan koulussa jo tehdyt 
kartoitukset, tukitoimet sekä 
huoltajien kanssa tehty yhteistyö.

Konsultoidaan 
poliisia tutkintapyynnön osalta.

Takaisin kouluun – oppilaan tuki poissaolojen vähentämiseksi

Tilanne puheeksi oppilaan ja 

huoltajien kanssa, jos 

poissaoloissa on jotakin 

huolestuttavaa. 

Opiskeluhuollon palveluiden 

konsultointi.

Sosiaalihuoltolain mukainen 

yhteydenotto/hakemus tai 

lastensuojeluilmoitus.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden

tarjoamat tuet.

Perusteellinen kartoitus 

poissaolojen syistä ja 

kokonaistilanteesta. 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon 
keinoin lisätään oppilaiden 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Sujuva yhteistyö kodin ja 
koulun välillä. 

Oppilaiden läsnäoloa koulussa 
seurataan systemaattisesti ja 
jatkuvasti.

Rehtori huolehtii siitä, että 
huoltajille tiedotetaan mallista.

Huoli puheeksi

Ennaltaehkäisevä toiminta

Yli 30 h

Yli 50 h

Yli 70 h

Huoltajalla on oppivelvollisuuslain mukaan velvollisuus valvoa oppivelvollisuuden täyttymistä. 

Huoltaja ilmoittaa poissaolot Wilmassa. 

Opettajalla on opiskeluhuoltolain mukainen velvoite puuttua poissaoloihin, kun hänelle nousee asiasta huoli. 

Opettajat merkitsevät poissaolot Wilmaan. Opettajat seuraavat säännöllisesti oppilaiden poissaoloja.

Rehtorin velvollisuus on valvoa poissaoloja ja varmistaa, että riittäviin toimenpiteisiin on ryhdytty, jos 
oppilaalla on huolestuttavia poissaoloja 50h tai enemmän.

Hyvä yhteisöllinen 

toimintakulttuuri sekä 

kodin ja koulun välinen 

yhteistyö.


