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Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (nuoret) 
 

 
Koulutuksen tavoitteet 

 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon saavut-
tamiseksi. Tuloksien saavuttamiseksi on opiskelijan hankittava vaadittava ammatillinen osaaminen 
poissaolojen syistä tai määrästä riippumatta. Osaamista voi hankkia muuallakin kuin oppilaitoksessa 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

Lain ammatillisesta koulutuksesta (34 §) mukaisesti opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan lain määrit-
telemässä ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää 
syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. 

Läsnäolo 
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty vapautusta opetuk-
sesta tai tehty osaamisen tunnustamista kyseisistä opinnoista. Mikäli opiskelija osallistuu 
kaksoistutkintoon, tutortoimintaan, opiskelijakuntatoimintaan tai urheiluakatemiaan mah-
dolliset päällekkäisyydet eivät aiheuta ”tunti-tunnista” - korvaamista, mutta opiskelijan tu-
lee hankkia poissaolon aikana opiskeltu osaaminen. 

 
Opiskelijan velvollisuudet poissaolotapauksissa: 

 
a) Sairauspoissaolo, luvallinen 

• ilmoitus ensisijaisesti vastuuopettajalle ensimmäisenä sai-
rauspäiväaamuna 

• ilmoitus työssäoppimisjakson aikana työpaikkaohjaajalle ja työs-
säoppimista ohjaavalle opettajalle 

Todistus sairaudesta 

• vastuuopettaja voi myöntää luvan alle kolmen päivän poissaolosta 
sairauden takia 

• yli kolmen päivän poissaoloista aina terveydenhoitajan tai lääkä-
rin todistus 

 työssäoppimisjakson aikana toimitaan ensisijaisesti työpaikan ohjeistuk-
sen mukaan 

 
b) Muu luvallinen poissaolo 

Opiskelija anoo etukäteen lupaa poissaoloon 

• yksittäisen tunnin poissaololuvan myöntää kyseisen tunnin opet-
taja 

• enintään kolmen päivän poissaololuvan myöntää vastuuopettaja 

• yli kahden päivän poissaololuvan myöntää koulutuspäällikkö  

                         Myönnettäessä opiskelijalle poissaololupa selvitetään poissaolojen merkitys 
                         oppimiseen, tavoitteiden saavuttamiseen sekä arviointiin. 

 
c) Myöhästyminen 

Yli 10 min. myöhästyminen katsotaan poissaoloksi 
 

d) Luvaton poissaolo 

• ei sairaspoissaolo eikä etukäteen sovittu 

• opiskelija sopii opettajan kanssa, miten puuttuva osaaminen täydenne-
tään



PL 303, Armilankatu 40, 53101 Lappeenranta, puh. 020 496 00, faksi 020 496 6688, www.edusampo.fi 

 Menettelyohje   1 (2) 
 
 

        Kuntayhtymän johtajan päätös 10.8.2017, 106 §. 
  

  

 

 

 

Poissaolojen selvittäminen Wilmassa 
 

Huoltajilla ja täysi-ikäisillä opiskelijoilla on mahdollisuus selvittää poissaoloja 
Wilmassa. Lopullisen päätöksen poissaolon luvallisuudesta tekee vastuuopettaja, joka 
merkitsee tiedon Wilmaan. 

 

 
 

Toimenpiteet poissaolosäännösten rikkomistilanteissa: 
 
Oppilaitoksen viesti- ja kirjemallit löytyvät IMS-järjestelmästä.  

 
Opiskelija ei ilmoita poissaoloistaan tai luvaton poissaolo jatkuu yhtäjaksoisesti yli 3 koulupäivää tai 
kertymä on yli 50 tuntia 

 
Vastuuopettaja ottaa yhteyttä opiskelijaan ja/tai huoltajaan ja tekee yhteydenotosta 
kirjauksen opiskelijan ohjausmerkintöihin Wilmaan. Tarvittaessa vastuuopettaja ottaa 
yhteyttä opinto-ohjaajaan / kuraattoriin tai muuhun tukitahoon ja sopii jatkotoimenpi-
teistä. Mikäli opiskelijaa ja/tai huoltajaa ei tavoiteta, opiskelijalle ja huoltajalle lähete-
tään Wilma-viesti, mikä kirjataan ohjausmerkintöihin (malli IMS:ssä). Jos huoltajalla ei 
ole huoltajaliittymää tai jos opiskelija ei ole lukenut Wilma-viestiä, ilmoitus tapahtuu 
kirjeitse / tekstiviestillä / sähköpostitse (kirjemalli IMS:issä). 
 
Mikäli havaitaan, että opiskelija tarvitsee laajempaa, myös psykososiaalista tukea, tai 
poissaolo jatkuu toimenpiteistä huolimatta, perustetaan monialainen asiantuntija-
ryhmä opiskelijan tueksi. Oppilaitoksen henkilöstöllä on velvollisuus opiskelijaan koh-
distuvan huolen aiheen havaitessaan reagoida huoleen. Opiskelija pyritään ohjaa-
maan tuen piiriin joko vastuuopettajan tai terveyden- tai opiskeluhuollon henkilöstön 
kautta. Opiskeluhuollon henkilöt huolehtivat ryhmän tarkoituksenmukaisesta kokoon-
panosta ja hoitavat koollekutsumisen. Kutsu monialaisen asiantuntijaryhmän kokouk-
seen voidaan toimittaa Wilma-viestinä, puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai 
kirjeitse (kirjemalli IMS:ssä). 
 
Opinto-ohjaaja tekee koulutussihteerin kanssa yhteistyössä opiskelijasta KELA-ilmoi-
tuksen, jos poissaolo jatkuu eivätkä opinnot edisty. Luvattomat poissaolot voivat joh-
taa opintotuen menettämiseen, jos opintojen edistymistä ei voida pitää riittävänä. 
Päätöksen opintojen päätoimisuudesta tekee KELA. 

 

 
 

Opiskelija ei ota vastaan tukitoimenpiteitä tai opiskelijahuollon tuki ja toimenpiteet eivät korjaa tilan-

netta 

Koulutuspäällikkö kutsuu kirjeitse kuulemiseen (kirjemalli IMS:issä) ja kirjaa sen oh-
jausmerkintöihin. Kuulemiseen kutsutaan opiskelija, alaikäisen huoltaja(t) ja läsnä on 
hyvä olla koulutuspäällikön nimeämä muu henkilö. Koulutuspäällikkö tekee kirjaukset 
Wilmaan sekä päätöksen opiskelijan opintojen jatkumisesta tai opiskelijan eronneeksi 
katsomisesta. Koulutuspäällikkö tulostaa eronneeksi katsomisen päätöksen Wilmasta, 
allekirjoittaa sen ja toimittaa koulutussihteerille toimitettavaksi erotodistuksen kanssa 
opiskelijalle.  
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