
Luokanopettaja seuraa poissaoloja. Mikäli poissaoloissa on toistuvuutta, tulee 
asia selvittää kodin ja koulun välisenä yhteistyönä. Tätä yhteistyötä tukevat 
alla olevat poissaolokäytänteiden ”pelisäännöt”.  Kaikissa vaiheissa 
luokanopettaja voi konsultoida oppilashuollon henkilöstöä.  

Selvittämättömät poissaolot 
Luokanopettaja on välittömästi yhteydessä huoltajaan yhdenkin selvittämättömän poissaolon 
jälkeen. 

• 10 h: Huoltajan, oppilaan ja luokanopettajan välinen keskustelu. 
Kartoitetaan pedagogisen ja oppilashuollollisen tuen tarve. 

• 20 h: Monialaisen asiantuntijaryhmän koolle kutsuminen huoltajan luvalla. 
Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on niin arvioinut, 
asiantuntijaryhmä voidaan kutsua koolle myös oppilaan luvalla. 
Koollekutsuja tekee oppilashuoltokertomuksen kirjaukset. 

• 30 h: Lastensuojeluilmoitus (luokanopettaja tekee) ja huoltajan 
tiedottaminen. Pedagogisten ja oppilashuollollisten tukitoimien jatkuminen 
ja seuranta. Moniammatillisen yhteistyön jatkuminen. 

Selvitetyt poissaolot 
Terveyssyyt 

• 30 h neljänneslukuvuoden aikana: Huoltajan, oppilaan ja luokanopettajan 
välinen keskustelu. Kartoitetaan pedagogisen ja oppilashuollollisen tuen 
tarve. Tarvittaessa oppilaan ohjaaminen kouluterveydenhuoltoon. 

• 50 h neljänneslukuvuoden aikana: Monialaisen asiantuntijaryhmän koolle 
kutsuminen huoltajan luvalla. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilainen on niin arvioinut, asiantuntijaryhmä voidaan kutsua koolle 
myös oppilaan luvalla.  Koollekutsuja tekee oppilashuoltokertomuksen 
kirjaukset. 

• Huolta herättävät poissaolot jatkuvat: Lastensuojeluilmoitus ja huoltajan 
tiedottaminen. Lastensuojeluilmoitusta ennen moniammatillisen 
asiantuntijaryhmän kokoontuminen. 

Vapautus koulutyöstä 
• Vapautusta haetaan Wilmassa olevalla lomakkeella. 

• Luokanopettaja voi myöntää enintään 3 koulupäivää vapautusta 
perustelluista syistä. Yli 3 päivän vapautuksista päättää rehtori. Huoltajan 
tulee esittää vapautusta puoltavat perusteltu selvitys. Rehtori voi antaa 
myönteisen tai kielteisen päätöksen asiassa. 

• Myönteinen päätös edellyttää, että koulutyön edistymisestä 
vapautuksen aikana on sovittu luokanopettajan kanssa ja että 
selvitys poissaolosta on riittävä. 

• Mikäli oppilas ei tule kouluun kielteisen päätöksen jälkeen, voi 
tämä johtaa lastensuojeluilmoitukseen. 

• Anotun vapautuksen pituuden ollessa merkittävä, voi huoltaja 
harkita lapsen kotiopetukseen siirtymistä. 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotiopetus 

• Wilmaan tehdään merkintä huoltajan selvittämästä poissaolosta 
tarkennuksineen.  

Poissaolokäytäntöjen pelisäännöt Oulun 
Normaalikoulun perusasteella 1-6 7.1.2021 alkaen 

Oppilailla on perustuslaissa 
turvattu yhdenvertainen oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen. 
Perusopetuslain perusteella esi- 
ja perusopetuksessa sekä muussa 
perusopetuslain mukaisessa 
opetuksessa oppilaan tulee 
osallistua opetukseen, jollei 
hänelle ole erityisestä syystä 
tilapäisesti myönnetty 
vapautusta (perusopetuslaki 25–
26a§, 35§). 


