
30
oppituntia LUOKANVALVOJA / 

LUOKANOPETTAJA  
Keskustelee ensin oppilaan ja tarvittaessa 
huoltajan kanssa poissaoloista.
Luokanopettaja konsultoi tarvittaessa 
oppilashuoltoa.

60
oppituntia LUOKANVALVOJA / LUOKANOPETTAJA

Keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa poissaoloista. 
Jos poissaolot herättää huolta, on luokanvalvojan/luokanopettajan, 
oppilashuoltohenkilöstön, oppilaan ja huoltajan (=asiantuntija-
ryhmä) kanssa yhdessä kartoitettava minkälaista tukea juuri sinun 
lapsesi tarvitsee selvitäkseen koulunkäynnistä. Kartoituksen 
perusteella asiantuntijaryhmä kokoontuu laatimaan toiminta-
suunnitelman sekä seuranta- ja arviointisuunnitelman.  
Jos tarvitaan muuta kuin koulun tarjoamaa tukea, voidaan muita 
asiantuntijoita kytkeä mukaan tuen antamiseen.

90
oppituntia

 LUOKANVALVOJA /
LUOKANOPETTAJA YHDESSÄ 
ASIANTUNTIJARYHMÄN 
KANSSA 

Jos poissaolot jatkuvat, asiantuntijaryhmä 
kokoontuu seurantaa ja arviointia varten 
sekä pohtii, tarvitaanko vielä muita 
lisätoimia. 
Jos tarvitaan muuta kuin koulun tarjoamaa 
tukea, voidaan muita asiantuntijoita 
kytkeä mukaan tuen antamiseen.

120
oppituntia LUOKANVALVOJA / LUOKANOPETTAJA 

YHDESSÄ  ASIANTUNTIJARYHMÄN  KANSSA  

Jos poissaolot jatkuvat, asiantuntijaryhmä kokoontuu seurantaa 
ja arviointia varten sekä pohtii, tarvitaanko lisätoimia. 
Jos tarvitaan muuta kuin koulun tarjoamaa tukea, voidaan muita 
asiantuntijoita kytkeä mukaan tuen antamiseen.
Asiantuntijaryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa tehtävä 
työ jatkuu niin kauan kuin siihen on tarvetta. 

Jokainen koulupäivä on tärkeä kaikille oppilaille. Kaikilla lapsilla on oikeus 
käydä koulua. Koulusta selviytymisen kannalta on tärkeää, että voi hyvin 
koulussa ja sen ulkopuolella. Koulupoissaolot johtuvat harvoin yhdestä asiasta 
ja sen vuoksi on tärkeää, että yritämme yhdessä löytää ratkaisuja. Koululla on 
toimintasuunnitelma 30/60/90/120  poissaolo-tunnin  varalta. Yhdessä 
lisäämme läsnäoloa koulussa. 

KOULUPOISSAOLOIHIN  LIITTYVÄSTÄ 
TOIMINTASUUNNITELMASTA 2022–2023

TIETOA OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE 

HUOLTAJANA  sinulla on vastuu lapsen kouluun tulemisesta. Sinun tulee ilmoittaa lapsen poissa-
olosta koululle joko etukäteen Wilman kautta tai äkillisestä poissaolosta samana päivänä. 

LUOKANVALVOJA/LUOKANOPETTAJA seuraa oppilaan poissaoloa päivittäin Wilmassa. 
Selvittämätön poissaolo on selvitettävä saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana päivänä. 

KOULUN JA KODIN VÄLINEN YHTEISTYÖ ON TÄRKEÄÄ.  Jos huoli herää, voi koti tai koulu reagoida jo ennen kuin 
oppilaalla on 30 oppitunnin poissaolo. Oppilashuoltohenkilöstöä voidaan konsultoida matalalla kynnyksellä.

Muista, että voit HUOLTAJANA olla yhteydessä luokanvalvojaan/luokanopettajaan, 
kun tunnet huolta lapsesi poissaoloista. 
Muista, että sinä OPPILAANA voit olla yhteydessä opettajaasi tai kuraattoriin/
kouluterveydenhoitajaan, kun tunnet huolta koulunkäynnistäsi. 

Toimintasuunnitelma on laadittu SKY-hankkeen puitteissa Pedersören, Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn, Luodon, Kruunupyyn ja Kokkolan kunnissa. 


