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1. Yleistä 
 

 
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä 
tilapäisesti myönnetty vapautusta. (Perusopetuslaki 35 §). Opetuksen järjestäjän tulee 
seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista 
poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, 
että oppivelvollisuus tulee suoritettua.  
 
Koulun aikuisten tehtävä on tukea tasapuolisesti jokaista oppilasta tämän kasvussa ja 
kehityksessä kohti hyvää aikuisuutta. Paljon koulusta poissaoleva lapsi tarvitsee usein 
koko kouluyhteisön tukea. Hänelle tulee antaa aikaa ja tilaa tulla uudelleen yhteisön 
jäseneksi, mahdollisuus tulla kuulluksi ja tuntea, että hänestä välitetään. Runsaat 
poissaolot haittaavat koulutyötä syystä riippumatta.  
 
Koulukohtaisessa yhteisöllisessä opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan, mitä ja miten 
koulussa toimitaan opiskeluviihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä 
poissaolojen vähentämiseksi. Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä linjaa 
opiskeluhuoltosuunnitelmassa käytännön toimenpiteet poissaoloihin puuttumiseen. 
Oppilaalta on syytä edellyttää, että poissaolon aikana tekemättä jääneet työt tehdään 
ja asiattomat myöhästelyt korvataan opiskellen. Pitkään poissaolleen oppilaan kanssa 
suunnitellaan aikataulu korvaavien suoritusten tekemiseksi.  
 
Tämä käsikirja on Seinäjoen kaupungin perusopetuksen poissaoloihin puuttumisen 
malli. Esiteltyjä toimintaohjeita ja käytänteitä tulee noudattaa kaikissa kouluissa. 
 
Käsikirjan päivityksestä vastaa erityisopetuksen rehtori Ville Järven asettama 
työryhmä. Lukuvuonna 2019–2020 työryhmään ovat kuuluneet erityisopetuksen rehtori 
Ville Järvi, koulunjohtaja Henna Malila, koulunjohtaja Sinikka Hilmoja-Rytioja, rehtori 
Jari Noponen, erityisluokanopettaja Rami Virkkala, vaativan erityisen tuen opettaja 
Tuukka Raitis ja johtava koulukuraattori Tiina Hauta. Mahdolliset päivitykset käsikirjan 
sähköiseen versioon tehdään vuosittain, ennen uuden lukuvuoden alkamista. 
 
 
Seinäjoki 20.1.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Seinäjoen kaupunki 
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2. Normaali poissaolo 
 

 

Normaali poissaolo 
Kun huoltaja kuittaa ajallaan poissaolon, matkat, urheiluleirit yms. 

 

Oppitunnin alussa opettaja tarkastaa poissaolijat ja  
merkitsee ne sähköiseen poissaolojärjestelmään. 

Luokanohjaaja tarkkailee poissaoloja vähintään kaksi kertaa viikossa. 

 

Huoltaja ilmoittaa lapsen poissaolosta ja sairaudesta tai kuittaa poissaoloilmoituksen.  
(Samana päivänä)  

Oppilas selvittää itse ja korvaa, tarvittaessa huoltajan tukemana,  

poissaolon aikaiset koulutehtävät. 

 

Huoltajan selvittämä poissaolo,  
mutta herättää huolta.  

Opettaja konsultoi kuraattoria.  

 

Huoltaja ei kuittaa poissaoloa  
(1-2 päivän sisällä), luokanohjaaja  

ottaa yhteyttä kotiin.  

Huoltajan tulee ilmoittaa poissaolon syy. 

 

Edetään huolta herättävän koulupoissaolon malliin. 
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3. Huolta herättävä poissaolo 
 

 

 

 

 

 

 

Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus.  

Huolta herättävä poissaolo 
Poissaolojen seuranta: Kokonaisvastuu poissaoloihin puuttumisessa on rehtorilla.  

Jokaisen opettajan velvollisuus on puuttua poissaoloihin. 

Poissaoloja tarkastellaan kuukausitasolla. Koululla sovitaan vastuuhenkilöt. 

 

Yli 70 tuntia  
Kootaan monialainen asiantuntijaryhmä yksilökohtaisen  

opiskeluhuollon toteuttamiseksi, ellei sitä ole aiemmin tehty.  
 

Oppilas ohjataan koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja/tai psykologin vastaanotolle,  
ellei sitä ole jo aiemmin tehty.  

 

Mikäli oppilas tai huoltaja kieltäytyy monialaisen asiantuntijaryhmän palaverista,  

tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus. 

Yli 30 tuntia  
Laaditaan tarvittaessa oppimissuunnitelma.  

Muut koulun yhteisöllisen 
opiskeluhuoltoryhmän opiskeluhuolto-

suunnitelmassa linjaamat seuraamukset. 

 

 

Ohjaus tarvittaessa eteenpäin:  

Pilari, sosiaalitoimi 
(palvelutarpeen 

arviointi/lastensuojelu), 
nuorisopalvelut, lasten- ja 

nuorisopsykiatrian poliklinikat. 

Toistuva huolta herättävä sairauspoissaolo 
yli 15 tuntia 

 

 Esimerkiksi pääkipu, vatsakipu, kuumeilu, 
huono-olo. Huoltaja toistuvasti hyväksyy. 

 

Oppilaan puhuttaminen ja ohjaus 

tarvittaessa kouluterveydenhoitajalle. 

Luvaton/muu huolta herättävä poissaolo  
yli 15 tuntia 

 

Poissaoloja esiintyy aamuisin, keskellä päivää, 
tietyiltä/satunnaisilta tunneilta tai koko koulupäivän 
poissaolo. Huoltaja ei ole hyväksynyt poissaoloa.  
Yhteys kotiin luokanopettajan/-ohjaajan toimesta. 

Oppilas korvaa poissaolon tunti tunnista.  
 

Oppilas korvaa laiminlyömänsä tehtävät. Käydään 
kasvatuskeskustelu.    

 

Opettaja ohjaa tarvittaessa oppilaan koulukuraattorille 

tai kouluterveydenhoitajalle.  

Yli 30 tuntia 
Oppilaan puhuttaminen ja 

yhteys kotiin joko viestillä tai 
soittamalla luokanopettajan/-

ohjaajan toimesta. 
 

Opettaja ohjaa tarvittaessa 
oppilaan koulukuraattorille tai 

kouluterveydenhoitajalle. 
 

Laaditaan oppimissuunnitelma. 

 

 

 
Yläkoululaisille 

Komiasti kotona ja opintiellä 

Kirjallinen lupa huoltajalta. 

 
Koulun ulkopuoliset tahot, jotka 

voivat tukea oppilaan 
koulunkäyntiä esim. MLL, 

kansalaisopisto. 

 

Järjestetään monialaisen asiantuntijaryhmän seurantapalaveri 
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4. Paljon poissaolevat oppilaat 

 

Oppilaan oppivelvollisuus päättyy sen vuoden kevätlukukauden lopussa, jolloin oppilas täyttää 17 vuotta.  
Jos hän ei ole saanut suoritettua koulua siihen mennessä,  

hänelle kirjoitetaan koulusta erotodistus ja hän jää ilman peruskoulun päättötodistusta. 
 

Tehdään ilmoitus poliisille koulunkäynnin laiminlyönnistä, kun kaikki koulun keinot on käytetty.  

(Perusopetuslaki 45 §) 

Paljon poissaolevat oppilaat 

 

Yhteys kotiin luokanopettajan/-ohjaajan toimesta 

Yksilöllinen opiskeluhuolto 
 

 Kartoitetaan aiemmin tehdyt muut tukitoimet ja niiden toimivuus. 

 Ohjataan tarvittaessa psykologin tutkimuksiin, ellei tutkimuksia ole aiemmin tehty. 

 Tehdään koulunkäyntikyvyn arviointi. 

 Laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkastetaan aiemmin laadittu suunnitelma, että se on ajan tasalla. 

 Koululta tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä 
(Sosiaalihuoltolaki 35 §) 

 
 

 

Sijoitusjakso 
Terveydenhuollon 
lisätutkimukset 

 

 

Koululta tehdään lastensuojeluilmoitus, jossa ilmoitetaan poissaolorajan ylittymisestä ja palaveritarpeesta 

 

Koululta osallistutaan kutsuttuna sosiaalitoimen/lastensuojelun järjestämään neuvotteluun 

Jos oppilas on 9. luokalla, oppilas voidaan perustelluista syistä siirtää vuosiluokkiin 
sitomattomaan opetukseen ja hänelle suunnitellaan opetusjärjestelyt.  

Oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jonka mukaan oppilas suorittaa opintoja. 

 

Selvitetään tarvittaessa lastensuojelun avohuollon palvelut. 

 

Jos oppilaan koulunkäynti ei edelleenkään onnistu, käydään läpi seuraavat toimet: 

 

Erityiset opetusjärjestelyt  

 

Jos oppilaan poissaolot jatkuvat ja viimeistään, kun ne ylittävät 150 tuntia 

 

Poissaolojen jatkuessa 

oppilas jää luokalle.  
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LIITE 1 – Poissaoloihin puuttumisen portaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toimintakaavio koulujen opiskeluhuollon käyttöön 

 
Rikosilmoitus 
vanhemmista 
lapsen 
koulunkäynnin 
valvonnan 
laiminlyönnistä.   
 

Perusopetuslaki 45 § 
 
 
 
Oppilaan oppi-
velvollisuus päättyy 
sen vuoden kevät-
lukukauden lopussa, 
jolloin oppilas 
täyttää 17 vuotta. 
 
Jos hän ei ole saanut 
suoritettua koulua 
siihen mennessä, 
hänelle kirjoitetaan 
koulusta erotodistus 
ja hän jää ilman 
peruskoulun päättö-

todistusta.    

Huolta herättävä poissaolo 

Yli 150 tuntia 
 

Luokanopettaja/-ohjaaja on koululta 
kotiin yhteydessä.  
 

Palvelutarpeen arviointi. 
Kartoitetaan aiemmin tehdyt 
tukitoimet ja niiden toimivuus. 
Oppilas ohjataan psykologin 
tutkimuksiin, ellei niitä ole aiemmin 
tehty.  Koulunkäyntikyvyn arviointi. 
Laaditaan oppimissuunnitelma tai 
tarkastetaan aiemmin laadittu 
suunnitelma. 
 

Koululta tehdään 
lastensuojeluilmoitus, jossa 
ilmoitetaan poissaolorajan 
ylittymisestä ja palaveritarpeesta.  
 

Osallistutaan kutsuttuna 
sosiaalitoimen/lastensuojelun 
järjestämään neuvotteluun. 
 

Poissaolojen jatkuessa oppilas jää 
luokalle. Jos oppilas on 9. luokalla, 
oppilas voidaan perustelluista syistä 
siirtää vuosiluokkiin sitomattomaan 
opetukseen ja hänelle suunnitellaan 
opetusjärjestelyt. Oppilaalle 
laaditaan oma opinto-ohjelma, jonka 
mukaan oppilas suorittaa opintoja. 
 

Selvitetään lastensuojelun 
avohuollon palvelut.  
 

Jos oppilaan koulunkäynti ei 
edelleenkään onnistu, käydään läpi 
seuraavat toimet (erityiset 
opetusjärjestelyt, sijoitusjakso, 

terveydenhuollon lisätutkimukset). 

Paljon poissaoloja 

Oppitunnin alussa opettaja 
tarkastaa poissaolijat ja merkitsee 
ne sähköiseen poissaolo-
järjestelmään. 
 

Luokanopettaja/-ohjaaja 
tarkkailee poissaoloja vähintään 
kaksi kertaa viikossa. 
 

Huoltaja ilmoittaa lapsen 
poissaolosta ja sairaudesta tai 
kuittaa poissaoloilmoituksen. 
(Samana päivänä) 
 

Oppilas selvittää itse ja korvaa 

poissaolon aikaiset koulutehtävät. 

Normaali poissaolo 

Yli 70 tuntia 
 
Kootaan monialainen 
asiantuntijaryhmä yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon toteuttamiseksi, 
ellei sitä ole aiemmin tehty 
(koulukuraattori, 
kouluterveydenhoitaja, psykologi). 
 
Mikäli oppilas tai huoltaja 
kieltäytyy monialaisen 
asiantuntijaryhmän palaverista, 
tehdään tarvittaessa 
lastensuojeluilmoitus. 
 
Ohjaus tarvittaessa eteenpäin 
esimerkiksi Pilari, sosiaalitoimi 
(palvelutarpeen 
arviointi/lastensuojelu), lasten ja 
nuorten psykiatrinen poliklinikka 
tai muu koulun ulkopuolinen taho, 
kuten yläkoululaisille Komiasti 
kotona ja opintiellä, MLL. 
 
Järjestetään monialaisen 
asiantuntijaryhmän 
seurantapalaveri. 
 
Tarvittaessa tehdään 
lastensuojeluilmoitus. 
 

Huolta herättävä poissaolo 

Yli 15 tuntia 
Yli 30 tuntia 
 

Oppilaan puhuttaminen. 
Luokanopettaja/-ohjaaja on 
koululta kotiin yhteydessä.  
Ohjaus kuraattorille tai 
kouluterveydenhoitajalle. 
 
Luvaton/muu huolta herättävä 
poissaolo (ei sairauspoissaolo), 
oppilas korvaa poissaolon tunti 
tunnista. Käydään 
kasvatuskeskustelu tai muut 
koulun yhteisöllisen 
opiskeluhuoltoryhmän 
opiskeluhuoltosuunnitelmassa 
linjaamat seuraamukset. 
  
Laaditaan tarvittaessa 

oppimissuunnitelma. 


