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Poissaolomalli on kehitetty Sylväällä vähentämään luvattomien poissaolojen määrää ja
selkeyttämään tietoa siitä, missä oppilaat milloinkin ovat. Aikaisemmin oli käytössä ns.
kolmen poissaolopäivän sääntö. Vasta näiden kolmen päivän jälkeen koulu aktivoitui
tiedustelemaan perheeltä poissaolon syytä, jos ilmoitusta kodista ei ollut tullut. Tämä
kuitenkin antoi oppilaille mahdollisuuden olla pahimmillaan pitkiäkin aikoja poissa, ilman
että kukaan osasi kiinnittää asiaan kunnolla huomiota. Kotona saatettiin luulla, että oppilas
on koulussa, johon hän aamuisin lähti ja koulussa luultiin, että oppilas on sairaana. Nyt
tällaista mahdollisuutta ei oppilaalla enää siinä määrin ole, koska ilmoituksen täytyy tulla
vanhempien toimesta ensimmäisenä poissaolopäivänä. Muussa tapauksessa luokanvaloja
ottaa vanhempiin yhteyttä ensimmäisen poissaolopäivän aikana. Näin selkeytyy tieto siitä,
missä oppilas milloinkin on.
Malli otettiin käyttöön Sylväällä syksyllä 2002. Samaan aikaan Sylvää aloitti
projektikouluna Pirkanmaan mielenterveyshankkeen Koulumiete-projektissa, jonka aiheita
ovat poissaolojen seurantamallin luominen ja mielenterveystyön nivoutuminen
terveystiedon opetukseen. Sylvään poissaoloihin puuttumismallia on viety myös muihin
projektikouluihin.
Uusi malli on otettu vastaan erinomaisesti niin vanhempien kuin henkilökunnankin taholta
ja epämääräiset poissaolot ovat vähentyneet sekä luvattomiin poissaoloihin päästään näin
nopeammin puuttumaan. Jotta malli jatkossa toteutuu mahdollisimman hyvin, on tärkeätä
opettaa sekä vanhemmat että oppilaat jo alaluokilta ensimmäisen poissaolopäivän malliin,
jolloin se on jo arkipäivää Sylväälle siirryttäessä, jossa varsinkin luvattomat poissaolot
usein lisääntyvät. Monilla luvattomiin poissaoloihin syyllistyvillä ovat tällaiset poissaolot
alkaneet jo alaluokilla, joten myös tähän asiaan päästään uuden mallin myötä puuttumaan
heti, kun mahdolliset luvattomat poissaolot ovat alkamassa.
Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen
tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.
Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja
ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on
huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.
Jos oppivelvollinen ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn opetukseen,
oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä. (Perusopetuslaki 26
§)
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta. (Perusopetuslaki 35 §) Vapautuksen eli luvan poissaoloon myöntää
koulun rehtori.
Poissaolon ilmoittamismalli:
Perusopetuksen oppilaan ollessa poissa koulusta oppilaan huoltaja on velvollinen
ilmoittamaan poissaolon ja sen syyn ja arvioidun keston heti ensimmäisenä

poissaolopäivänä. Koulussa on ilmoituksen vastaanottamiseen suunniteltuja lappuja,
joiden avulla kuka tapansa koulun henkilöstöön kuuluva voi ottaa vastaan ilmoituksen
poissaolosta ja toimittaa sen asianomaiselle luokanopettajalle/luokanvalvojalle.
Jos huoltaja ei ilmoita poissaolosta, oppilaan oma luokanopettaja/luokanvalvoja ottaa
yhteyden kotiin heti samana päivänä.
Oppilaan tultua kouluun poissaolosta toimitetaan huoltajan allekirjoittama kirjallinen
selvitys (poissaolovihko) oppilaan luokanopettajalle/luokanvalvojalle, joka on velvollinen
pitämään kirjaa luokkansa poissaoloista. Poissaolot tilastoidaan tuntimääräisinä seuraavin
syyryhmin: sairais, luvallinen poissaolo, luvaton poissaolo.
Jos oppilas sairastuu koulussa, hänen on viipymättä käännyttävä terveydenhoitajan tai
opettajan puoleen saadakseen luvan koulusta poistumiseen ja kotimatkan asianmukaisen
suorittamisen varmistamiseksi.

