
 

 

 

Jokainen koulupäivä on tärkeä 
Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle erityisestä syystä ole myönnetty vapautusta (PoL§35). Huoltajan on 
huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (PoL§26). Koululla on opetus- ja kasvatustehtävä, mikä 
tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa . Huoltajan tulee harkita 
ja perustella tarkkaan pyynnöt poissaoloille. 
 
Koulussa seurataan poissaoloja Erilaiset poissaolot  
* myöhästymiset  Sairauspoissaolo (huoltaja ilmoittaa luokanohjaajalle) 
* yksittäiset tunnit  * Oppilas on sairaana  
* yksittäiset oppiaineet    
* yksittäiset päivät  Muu luvallinen poissaolo (huoltaja anoo luvan poissaoloon ennakkoon) 
* usein toistuvat poissaolot  * esim. lääkärikäynti tai vastaava koulupäivän aikana 
* kesken päivän lähtemiset  * koululta etukäteen myönnetty lupa esim. lomamatka, harrastus, kilpailu 
    

Luvaton poissaolo  
* kaikki muut poissaolot 

    
Koululäsnäoloa vahvistetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin lisäämällä yhteisöllisyyden tunnetta, kannustavaa 
ilmapiiriä sekä sujuvaa yhteistyötä kodin ja koulun välillä.  
 

Oppilaalla yksittäisiä poissaoloja tai poissaolomäärä 25 h 

Luvalliset poissaolot: Luokanohjaaja lähettää viestin poissaolojen määrästä huoltajalle. 

Luvattomat ja selvittämättömät poissaolot: Aineenopettaja tai luokanohjaaja ottaa yhteyden oppilaaseen (lähinnä 
yläkoulussa) ja huoltajaan mahdollisimman nopeasti/ saman päivän aikana. 

Luvattomat ja selvittämättömät poissaolot (4 merkintää) Luokanohjaaja käy keskustelun oppilaan kanssa koulussa ja 
huoltajan kanssa puhelimitse ja kirjaa muistion Wilmaan. Keskustelussa selvitetään poissaolojen syy. 

Luvattomat poissaolotunnit korvataan. 

 

Oppilaalla poissaoloja 60 h 

Luvalliset ja luvattomat poissaolot: Luokanohjaaja ottaa yhteyden huoltajiin, kutsuu oppilaan ja huoltajan sekä 

opiskeluhuoltohenkilön (koulukuraattori tai -terveydenhoitaja) palaveriin. Luokanohjaaja kirjaa muistion Wilmaan. 

Palaverissa selvitetään poissaolojen syyt ja tähän mennessä annettu tuki: 

a) oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarkentaminen (oppiminen tai koulunkäynti ei suju poissaolojen vuoksi) 
b) opiskeluhuollollisen tarpeen tarkentaminen  

 
Luokanohjaaja tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen.  

 

Oppilaalla poissaoloja 40 h 

Luvalliset poissaolot: Luokanohjaaja kutsuu oppilaan ja vanhemman keskusteluun ja kirjaa muistion Wilmaan. 

Keskustelussa selvitetään poissaolojen syy, arvioidaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä opiskeluhuollon tarve. 

Luvattomat poissaolot (seuraavat 2 merkintää): Luokanohjaaja kutsuu oppilaan ja vanhemman keskusteluun ja kirjaa 

muistion Wilmaan. Keskustelussa selvitetään poissaolojen syy, arvioidaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä 

opiskeluhuollon tarve. Luokanohjaaja tekee huoli-ilmoituksen koulukuraattorille Wilma-viestinä. 

Luvattomat poissaolotunnit korvataan. 
 

PERUSOPETUKSEN LÄSNÄOLOMALLI  

 


