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Ennaltaehkäisevä toiminta: 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin lisätään oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Sujuva 

yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeää. Oppilaiden läsnäoloa koulussa seurataan syste-

maattisesti ja jatkuvasti. Konsultointi oppilashuollon henkilöstön kanssa mahdollisimman mata-

lalla kynnyksellä. 

 

Huoli puheeksi 

Kun oppilaan poissaoloista herää huoli kotona/koulussa.  

Luokanopettaja/ luokanvalvoja keskustelee asiasta oppilaan kanssa ja on yhteydessä huoltajiin 

ja sopii mahdollisesta yhteydenotosta oppilashuollon työntekijään. Opettajalla on lain mukainen 

velvoite puuttua poissaoloihin, mikäli hänelle nousee asiasta huoli. 

 

Yli 30 h 

Jos tilanne ei korjaannu selvittelyn ja puhelinkeskustelun jälkeen (poissaoloja yli 30h), 

opettaja kutsuu koolle palaverin.  

Palaveri kokoaa yhteen ne toimijat, jotka oppilas ja hänen huoltajansa arvioivat tarpeelliseksi 

oppilaan koulunkäynnin tukemisessa. Pohditaan myös ketkä muut toimijat voisivat tukea oppi-

lasta. Useimmiten mukaan kutsutaan myös joku/jotkut oppilashuollon työntekijöistä. Tarvittaes-

sa voidaan muodostaa monialainen asiantuntijaryhmä, joka sopii tukitoimista ja seurannasta 

yhdessä. Koulun tukitoimet mietitään. Tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiot. 

Tehdään perusteellinen kartoitus poissaolojen syistä ja kokonaistilanteesta. Kartoituksen osana 

voidaan käyttää esim. koulupoissaolokyselyä (SRAS-R)  

 

Linkki poissaolokyselyyn; 

http://www.socca.fi/files/7718/Koulupoissaolokysely_-_lapsi_nuori.pdf 

 

http://www.socca.fi/files/7718/Koulupoissaolokysely_-_lapsi_nuori.pdf


 

Yli 50 h 

Tarvittaessa (kun poissaoloja yli 50h) kutsutaan mukaan koulun ulkopuolisia toimijoita 

monitoimijaiseen yhteistyöhön ja pohditaan puuttumisen keinoja.  

Sovitaan yhdessä, miten oppilaan tilanteen etenemistä seurataan ja kuka siitä miltäkin osin vas-

taa. Sovitaan myös seurantapalaverin ajankohta ja vastuuhenkilö oppilaan asioissa. Koulun tu-

kitoimet mietitään. Koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiot ja yhteistyö. On myös harkittava 

sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa. 

 

Yli 70 h 

Mikäli tukitoimet ja seurantapalaverit eivät auta ja poissaoloja kaikesta huolimatta on jat-

kuvasti/runsaasti (yli 70h),  

Tehdään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus kon-

sultaation pohjalta. Koulu on tässä vaiheessa selvittänyt poissaolojen syitä omalta osaltaan ja 

käyttänyt koulun tukitoimia monipuolisesti. Lastensuojeluilmoituksen pohjana on huoli poissa-

olojen aiheuttamasta syrjäytymisriskistä ja normaalin kehityksen ja koulunkäynnin vaarantumi-

sesta. Ilmoituksessa mainitaan koulussa jo tehdyt kartoitukset, tukitoimet sekä huoltajien kans-

sa tehty yhteistyö. Sovitaan myös seurantapalaverin ajankohta ja vastuuhenkilö oppilaan asi-

oissa. 

 

 

 

 

 

LIITE: Jaakko Ilkan koulun käytänteitä poissaoloihin puuttumiseksi 

  



 

 

 

 

JAAKKO ILKAN KOULUN KÄYTÄNTEITÄ POISSAOLOIHIN PUUT-

TUMISEKSI 

Poissaolot merkitään säännöllisesti järjestelmään 

Oppilas on pois kou-

lusta, opettaja mer-

kitsee tunneittain 

wilmaan.  

Kotoa ei ilmoiteta  

ensimmäisenä  

päivänä 

Kotoa ilmoitetaan 

ensimmäisenä 

päivänä. 

Kirjataan Wilmaan luvallise-

na. 

Seuranta jatkuu normaalisti 

Luokanvalvoja on 

yhteydessä kotiin 

mahdollisimman 

pian. 

Jos ei saada yh-

teyttä, kirjataan 

Poissaolo selvite-

tään mahdolli-

simman pian. 

Poissaolot lisääntyvät ja/tai aiheut-

tavat huolta. 

Luokanohjaaja on yhteydessä ko-

tiin mahdollisimman pian, selvittää 

poissaolon syyn ja kirjaa ylös. Seu-

raa tilannetta.  

Poissaolot ovat toistuvia ja/tai 

poissaolotunteja on yli 30 h. 

 

Luokanohjaaja merkitsee ne jakson 

päätteeksi drivestä löytyvään lo-

makkeeseen tiedoksi Ohjaavan 

kasvatuksen ryhmälle. 

Luokanohjaaja kokoaa yksilöllisen 

oppilashuoltoryhmän, jossa on 

mukana oppilas, huoltajat ja oppi-

lashuoltohenkilöstöä.  

Luokanohjaaja selvittää, mitä asi-

assa on tehty, sovitaan seurannas-

ta (tehdään muistio wilman tuki-

lehdelle) 

Mahdollinen lastensuojeluilmoitus 

 

Ohjaus terveydenhoitaja, psykologi, 

koululääkäri, kuraattori 

Tukitoimet: läksykerho, tukiopetus, 

erityisopetus, muut toimet. 

 

Poissaolojen jatkuessa tiivis yhteistyö huoltajien kanssa jatkuu. 

Ilmoitus, kun poissaolot vaarantavat oppivelvollisuuden suorittamisen 

  

Yhteistyö koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa jatkuu. 
Lastensuojeluilmoitus 

 
 
 

Luokanohjaaja keskustelee 

oppilaan kanssa. 


