Sosiaalihuoltolain mukainen
yhteydenotto tai
lastensuojeluilmoitus
tehtävä

Poissaoloihin puuttuminen perusopetuksessa
Opettajalla on
opiskeluhuoltolain
mukainen velvoite
puuttua poissaoloihin,
kun hänelle nousee
asiasta huoli.

Hyvä yhteisöllinen
toimintakulttuuri sekä
kodin ja koulun välinen
yhteistyö
Ennaltaehkäisevä toiminta
Yhteisöllisen
opiskeluhuollon
keinoin lisätään
oppilaiden osallisuutta
ja yhteisöllisyyttä.
Sujuva yhteistyö kodin
ja koulun välillä.

Oppilaiden läsnäoloa
koulussa seurataan
systemaattisesti ja
jatkuvasti.
Koulun rehtori
huolehtii siitä, että
aina syksyn
ensimmäisessä
vanhempainillassa
tiedotetaan mallista.

Huoltajalla on
perusopetuslain mukaan
velvollisuus valvoa
oppivelvollisuuden
täyttymistä.

Tilanne puheeksi
oppilaan kanssa, jos
poissaoloista on jotakin
huolestuttavaa.

Huoli puheeksi
Oppilaan poissaoloista
herää huoli kotona tai
koulussa esim. jos
oppilas on aina
perjantaisin poissa tai
sairastuu ennen koetta.
Luokanopettaja/
luokanvalvoja
keskustelee asiasta
oppilaan kanssa. Ko.
opettaja on tarvittaessa
yhteydessä huoltajiin.
Opettajalla on aina
mahdollisuus
konsultoida
oppilashuollon
henkilöstöä.

Perusteellinen
kartoitus poissaolojen
syistä ja kokonaistilanteesta.
(koulupoissaolokysely
SRAS-R).
Yli 30 h

Jos tilanne ei korjaannu
ja poissaolot lisääntyvät.
huolestuttavia
poissaoloja yli 30h,
opettaja kutsuu koolle
palaverin.
Monialaien palaveri
kokoaa yhteen ne
toimijat, jotka oppilas ja
hänen huoltajansa
arvioivat tarpeelliseksi.

Oppilas ja huoltaja
vastaavat
koulupoissaolokyselyyn
palaverissa tai ennen
palaveria (SRAS-R).
Monialaisessa
palaverissa sovitaan
toimenpiteet ja niistä
vastaavat henkilöt sekä
seurantapalaveri.

Sosiaalihuoltolain
mukainen konsultaatio
tai yhteydenotto.
Yli 50 h
Kun huolestuttavia
poissaoloja on yli 50h,
sovittu vastuuhenkilö
konsultoi lastensuojelua
(040-3182611).
Lastensuojelun
konsultoinnin jälkeen
nimetty vastuuhenkilö
kutsuu koolle
monialaisen palaverin.
Mikäli poissaolokyselyä
(SRAS-R) ei ole vielä
tehty, oppilas ja huoltaja
vastaavat
koulupoissaolokyselyyn
palaverissa tai ennen
palaveria.
Moniammatillisessa
palaverissa sovitaan
toimenpiteet ja niistä
vastaavat henkilöt sekä
seurantapalaveri.

Yli 70 h
Kun huolestuttavia
poissaoloja on yli 70h
Mikäli sovitut tukitoimet
eivät auta ja poissaoloja on
kaikesta huolimatta
jatkuvasti/runsaasti
vaarantuu oppilaan
opinnoissa eteneminen ja
vuosiluokalta seuraavalle
siirtyminen.
Tässä vaiheessa opetus- ja
oppilashuollon
henkilökunta on selvittänyt
poissaolojen syitä ja
tukenut oppilasta sekä
perhettä monipuolisesti.
Lastensuojeluilmoituksia on
tehty yksi tai useampi,
joissa pohjana on huoli
poissaolojen aiheuttamasta
syrjäytymisriskistä ja
normaalin kehityksen ja
koulunkäynnin
vaarantumisesta.
Ilmoituksessa mainitaan
koulussa jo tehdyt
kartoitukset, tukitoimet
sekä huoltajien kanssa
tehty yhteistyö.

