
Luvattomiin poissaoloihin 
puuttuminen 

7. Rehtori ilmoittaa asiasta opetustoimen kehittämispäällikölle ja tekee tarvittaessa ilmoituksen 
poliisille. 

 

 

6. Kun kaikki keinot on kokeiltu 
Lähityöntekijä /opettaja tekee lastensuojeluilmoituksen lastensuojelun päivystyspuhelimeen  
050 381 6374 klo 8-16 ja lomakkeella. Sovitaan yhteinen tapaaminen koululle ja tehdään suunnitelma, 
jossa sovitaan työnjaosta sekä seurantapalaverien ajankohdat.  

 

 

5. Jos poissaolot eivät lopu 
Yhteydenotto sosiaalitoimen perhetyöntekijään, jonka kanssa sovitaan kotikäynnistä ja työparista.  

 

 

4. Jos poissaolot jatkuvat edelleen 
Asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä, joka sopii toimenpiteistä, lähityöntekijästä, 
yhteydenpitotavoista ja seurantajakson pituudesta (enintään 2 viikkoa). 

 

 

3. Jos poissaolot jatkuvat 
HETI seuraavan luvattomat poissaolon jälkeen opettaja ottaa yhteyttä huoltajiin ja kutsuu 
Huolisieppari –palaveriin 

 

 

2. Poissaolo on ollut luvaton 
Opettaja ryhtyy HETI toimenpiteisiin ja sopii poissaolojen korvaamisesta tunti tunnista oppilaan ja 
huoltajan kanssa. Korvaussuunnitelma kirjataan lomakkeelle, ja asiasta sopinut opettaja seuraa, että 
korvaukset tulee suoritetuksi. 

 

1. Opettaja seuraa poissaoloja ja huolehtii, että ne on merkittynä ja selvitettynä Wilmassa.  
Opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan, jos selvitystä ei ole tullut alakoulussa päivän (1) ja yläkoulussa 
kahden (2) päivän kuluttua poissaolosta. 



6. Jos poissaoloja kertyy edelleen ilman terveysalan ammattilaisen todistusta 
Toimitaan kuten luvattomien poissaolojen kanssa. 

 

5. Jos poissaolot jatkuvat 

Asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä, joka sopii toimenpiteistä, lähityöntekijästä, 
yhteydenpitotavoista ja seurantajakson pituudesta (enintään 2 viikkoa). 

 

 

4. Jos poissaoloja kertyy edelleen 

Huolisieppari-palaveri 

 

 

3. Jos lukukauden aikana 30 tuntia( 30 x45 min tai 18 x 75 min) poissaoloja tai pitkittynyt sairaus  
(yli 5 päivää), josta ei ole lääkärin- / terveydenhoitajantodistusta. 

Opettaja ottaa yhteyttä kotiin ja ohjaa tarvittaessa terveydenhuollon palveluihin.  

2. Oppilaalla usein yksittäisiä kokonaisia tai osittaisia poissaolopäiviä 

Opettaja ottaa yhteyttä kotiin ja ottaa huolen puheeksi ja varmistaa, että koulutyöt sujuvat 

 

1. Huoltaja ilmoittaa viimeistään ensimmäisenä oppilaan poissaolopäivänä kouluun poissaolon syyn.  

Opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan, jos selvitystä ei ole tullut alakoulussa päivän (1) ja yläkoulussa kahden 
(2) päivän kuluttua poissaolosta.  Oppilas ja huoltaja huolehtivat, että koulutehtävät tulee poissaoloajalta 
tehtyä. Tukiopetusta annetaan tarvittaessa. 

 

Sairauspoissaoloihin/selvitettyihin  
poissaoloihin reagoiminen 


