
 

 

Kempeleen lukion poissaoloihin puuttumisen malli 
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KOULUSSA VIIHTYMINEN, 
OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS 
SITOUTTAVAT LUKIO-
OPISKELUUN

1. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 
koskee jokaista lukion 
henkilökuntaan kuuluvaa

2. Lukion toimintatavat tukevat 
lukioon kiinnittymistä ja 
hyvinvointia

3. RO opiskelijaryhmänsä 
lähiohjaajana seuraa 
poissaoloja ja niiden määrää 
aktiivisesti.

4. Aineenopettajat merkkaavat 
poissaolot Wilmaan heti.

5. Lukiossa opiskelijan omalla 
toiminnalla on suuri merkitys 
muidenkin opiskelijoiden 
viihtymiseen.
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1. Ryhmänohjaaja ottaa 
poissaolot puheeksi 
opiskelijan ja huoltajien kanssa 
välittömästi poissaoloja 
havaittuaan. RO kirjaa 
yhteydenoton muistiin.

2. Aineenopettaja vie 
huolensa eteenpäin RO:lle.

3. RO konsultoi 
opiskeluhuoltoa poissaoloista 
ja pohditaan 
jatkotoimenpiteitä.

4. Lastensuojelullisen huolen 
herätessä ollaan yhteydessä 
lukion omaan 
sosiaalityöntekijään

5. Sovitaan työnjaosta ja 
vastuuhenkilöstä.
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1. RO/OPO/LEO kutsuu koolle 
tarvittaessa yksilöllisen 
opiskelijahuoltoryhmän 
kokouksen.

2. Ryhmänohjaaja selvittää 
poissaolon syyt (terveydelliset, 
psyykkiset, oppimiseen 
liittyvät...)

3.Lisätään opinto-ohjausta 
sekä muuta tukea 
(erityisopettaja, kuraattori, 
koulupsykologi...)

4. Lukion tukitoimet ja 
seuranta käynnistetään.

5. Lastensuojeluilmoituksen 
tekemistä harkitaan tilanteen 
ja tarpeen vaatiessa.

6. Opiskelijahuoltoryhmässä 
sovitaan työnjaosta ja 
vastuuhenkilöstä.
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Selvittämättömiä 

poissaoloja 12 oppituntia 

tai selvitettyjä poissaoloja 

20 oppituntia periodissa 

 

1. Lukion tukitoimet ja seuranta 
tarkistetaan (RO/OPO/LEO) 

2. Sosiaalihuollon mukainen 
yhteydenotto tai 
lastensuojeluilmoitus tehdään 
mikäli poissaolot antavat siihen 
syyn. 

3. Sovitaan opiskelijalle 
tukihenkilö/vastuuhenkilö 
lukiossa ja sosiaalipalveluissa 
sekä sovitaan seurannasta. 

4. Ulkopuolisten toimijoiden 
kartoittaminen tueksi. 

5. Muiden 
opiskeluvaihtoehtojen/sairaslo
man pohtiminen/ 
oppivelvollisuuden keskeytys 
määräajaksi 

 

Selvittämättömiä poissaoloja 

20 oppituntia tai selvitettyjä 

poissaoloja 40 oppituntia 

periodissa 

POISSAOLOJEN ENNALTAEHKÄISY 

TIIVISTETÄÄN LUKION TUKITOIMIA 

VAHVISTETAAN LUKION ULKOPUOLISTEN TOIMIJOIDEN OSALLISUUTTA 

Kun aiemmat tukitoimet 

eivät riitä 



 

 

 

 

MILLOIN T? 

- Jos sinulla on osasuorituksia 

opintojaksosta jäänyt 

tekemättä, opintojakso 

merkitään täydennettäväksi 

(T) 

- Opettaja kirjaa Wilmaan 

arviointikirjan lisätietoihin 

puuttuvat suoritukset, josta 

sinä näet ne. 

- Kun olet estynyt menemään 

kokeeseen: 

T2 kaksi koe kertaa jäljellä 

(hyväksytty syy) 

T1 yksi koe kerta jäljellä (ei 

hyväksyttävää selvitystä) 

- Sinun on sovittava puuttuvat 

tehtävät opettajan kanssa 

seuraavan periodin aikana ja 

ne on saatava tehdyksi sitä 

seuraavan periodin aikana. 

Jos et toimi näin, 

opintojakso katsotaan 

keskeytyneeksi (K). 

 

 

 

 

 

MILLOIN K 

- Jos olet poissa 

opintojaksolta 6 oppituntia 

tai enemmän, opintojakso 

keskeytyy 

- Luotettavasti selvitettyjä 

poissaoloja voi korvata 

lisätehtävillä  

- Jos sinulla on poissaoloja 4 

oppituntia tai enemmän niin 

sinun täytyy esittää 

luotettava selvitys 

poissaolosta 

(viranomaistodistus tai muu 

luotettava selvitys). 

 

 

 

 

 

MILLOIN 4 

- Kun suoritukset eivät ole 

menneet hyväksytysti läpi 

- Osallistu uusintakokeeseen 

mahdollisimman pian, 

kunhan olet harjoitellut 

riittävästi ja ottanut vastaan 

esim. tukiopetusta. 

 

 

 

 

VINKKEJÄ POISSAOLOJEN 

LISÄÄNTYESSÄ 

- aina kun opiskelijan 

tilanne murehduttaa, 

aikuiset ottavat asian  

puheeksi sinun kanssasi. 

- Jos itse huomaat 

vaikeuksia opiskeluissa, 

asiasta kannattaa jutella 

ryhmäohjaajan tai 

opiskeluhuollon 

edustajan kanssa. 

- mitä aiemmin haasteisiin 

puututaan yhdessä, sitä 

helpommin pääset 

asiassa eteenpäin. 

- Olemme tarvittaessa 

koululta myös kotiin 

yhteydessä ja kysymme 

miten kotiväkesi 

tilanteen näkee. 

- Yhdessä hyvä tulee! 

 

 

 

 

 

ETENEMISESTE 

 

- Jos hylättyjen arvosanojen 

määrä ylittyy, niin voit 

osallistua seuraavalle 

kurssille ja tehdä kokeen, 

mutta saat arvosanan vasta 

kun etenemiseste on 

poistettu. 

- Tällöin opintojakso 

merkitään T:ksi ja 

lisätietoihin laitetaan 

numero sekä tieto, että 

etenemisesteen poistamisen 

jälkeen opintojakso 

arvioidaan. 

- Sinun on pohdittava, onko 

opintojaksolle kuitenkaan 

järkevää osallistua, jos 

sinulla on etenemiseste. 

 

 

 


