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Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) 
 
Koulutuksen tavoitteet 
 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon 
saavuttamiseksi. Tuloksien saavuttamiseksi on opiskelijan hankittava vaadittava ammatillinen 
osaaminen poissaolojen syistä tai määrästä riippumatta. Aiemmin hankittua osaamista täytyy tun-
nistaa ja tunnustaa sekä dokumentoida henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. 
 
Läsnäolo (omaehtoinen) 
 

Opiskelijan tulee osallistua hänelle henkilökohtaistamisessa sovittuun valmistavaan 
koulutukseen, jollei hänen aiempaa osaamistaan ole tunnustettu kyseisestä opinto-
jaksosta.  

 
Läsnäolo (oppisopimus) 
 

Oppisopimusopiskelijan tulee osallistua hänelle henkilökohtaistamisessa sovittuun 
tietopuoliseen koulutukseen. Opintososiaaliset etuudet maksetaan joko työnantajan 
tai vastuuopettajan allekirjoittamaa lomaketta vastaan (löytyy oppisopimuskansiosta).  

 
Läsnäolo (työvoimahallinnon koulutukset) ks. liite 7 
 
Läsnäolo (kuljetusalan koulutukset) 
 

Kuljetusalan opiskelijoiden on suoritettava lähiopetuksessa kaikki ajokorttiin ja am-
mattipätevyyteen vaadittavat teoria- ja ajotunnit.  Näitä tunteja ei voi suorittaa etä-
opiskeluna tai etätehtävinä eikä osaamisen tunnustamisella. Jokainen poissaolotunti 
on suoritettava ennen koulutuksen loppumista lähiopetuksena. Mikäli vaadittavia tun-
teja ei ole suoritettu, ei opiskelija voi osallistua ajokortti- ja ammattipätevyyskokeisiin. 

 
Opiskelijan velvollisuudet poissaolotapauksissa (omaehtoinen): 
 

a) Sairauspoissaolo, luvallinen  

 ilmoitus ensisijaisesti vastuuopettajalle ensimmäisenä sairaus-
päiväaamuna  

 ilmoitus työssäoppimisjakson aikana työpaikkaohjaajalle ja työs-
säoppimista ohjaavalle opettajalle 

 Todistus sairaudesta 

 vastuuopettaja voi myöntää luvan alla kolmen päivän poissaolos-
ta sairauden takia 

 yli kolmen päivän poissaoloista aina terveydenhoitajan tai lääkä-
rin todistus 

 työssäoppimisjakson aikana toimitaan ensisijaisesti työpaikan 
ohjeistuksen mukaan 

 
b) Muu luvallinen poissaolo 

 Opiskelija anoo etukäteen lupaa poissaoloon  

 yksittäisen tunnin poissaololuvan myöntää kyseisen tunnin opet-
taja 

 enintään kolmen päivän poissaololuvan myöntää vastuuopettaja 
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 yli kolmen päivän poissaololuvan myöntää koulutuspäällikkö 
Myönnettäessä opiskelijalle poissaololupa selvitetään poissaolojen merkitys 
oppimiseen, tavoitteiden saavuttamiseen sekä arviointiin. 

 
c) Myöhästyminen 

Yli 10 min. myöhästyminen katsotaan tunnin poissaoloksi 
 
d) Luvaton poissaolo 

 ei sairauspoissaolo eikä etukäteen sovittu 

 opiskelija huolehtii itse ja selvittää poissaolojen aikana kertyneet 
tehtävät ym. 

 
Opiskelijan velvollisuudet poissaolotapauksissa (oppisopimus): 
 

a) Sairauspoissaolo, luvallinen  

 Oppisopimusopiskelija ilmoittaa poissaolostaan työnantajalle se-
kä vastuuopettajalle.   

Todistus sairaudesta 

 Noudatetaan työpaikan ohjeita. Vastuuopettaja ja työnantaja te-
kevät tässä yhteistyötä. 

 
b) Muu luvallinen poissaolo 

 Oppisopimusopiskelija anoo etukäteen lupaa poissaoloon  

 yksittäisen tunnin poissaololuvan myöntää kyseisen tunnin opet-
taja  

 enintään kolmen päivän poissaololuvan myöntää vastuuopettaja 
ja tiedottaa tästä työnantajalle 

 yli kolmen päivän poissaololuvan myöntää koulutuspäällikkö ja 
vastuuopettaja tiedottaa tästä työnantajalle 

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

 
   c) Myöhästyminen 

Yli 10 min. myöhästyminen katsotaan tunnin poissaoloksi 
 
d) Luvaton poissaolo 

 ei sairauspoissaolo eikä etukäteen sovittu 

 opiskelija huolehtii itse ja selvittää poissaolojen aikana kertyneet 
tehtävät ym. 

 
Huomioitavaa! 
 
Jokainen koulutusala kuitenkin täsmentää vielä erikseen poissaolokäytäntöjä oppiso-
pimusopiskelijan ja työnantajan kanssa. 
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Opiskelijan velvollisuudet poissaolotapauksissa (työvoimahallinnon koulutukset) ks. liite 7 
 
Opiskelijan velvollisuudet poissaolotapauksissa (kuljetusalan koulutukset) 

Mikäli opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä poissa opetuksesta, joka on mahdollis-
ta suorittaa vain lähiopetuksena (esim. kuljetusalan koulutukset), opiskelijan opinnot 
voivat viivästyä, koska oppilaitos ei tällaisessa tapauksessa voi taata korvaavan lä-
hiopetuksen järjestämistä. 

Poissaolojen selvittäminen Wilmassa (omaehtoinen, pitkäkestoinen koulutus) 
   

Opiskelijoilla on mahdollisuus selvittää poissaoloja Wilmassa.  
 

Poissaolojen selvittäminen Wilmassa (oppisopimus, pitkäkestoiset koulutukset) 
   

Opettajat merkitsevät oppisopimusopiskelijat Wilmaan läsnäolijoiksi. Opiskelija voi 
itse tarkistaa merkintöjä ja selvittää poissaolojaan järjestelmässä.  

 
Poissaolojen selvittäminen (työvoimahallinnon koulutukset) ks. liite 6 
 
Opiskelijan eronneeksi katsomisprosessi (omaehtoinen, pitkäkestoiset koulutukset):  
 
Opiskelija ei ilmoita poissaolostaan tai luvaton poissaolo jatkuu yli 3 opiskelupäivää  

 
Vastuuopettaja ottaa yhteyttä opiskelijaan. Vastuuopettaja tekee yhteydenotosta kir-
jauksen opiskelijan ohjausmerkintöihin Wilmaan. Mikäli opiskelijaa ei tavoiteta, vas-
tuuopettaja lähettää opiskelijalle Wilma-viestin/ tekstiviestin/ sähköpostin ja kirjaa lä-
hetyksen ohjausmerkintöihin (sisältömalli liitteenä 1). Tarvittaessa vastuuopettaja ot-
taa yhteyttä opinto-ohjaajaan tai muuhun tukitahoon ja sopii jatkotoimenpiteistä esim. 
henkilökohtainen ohjaus tai palaveri. Tarvittava kirjaus tehdään Wilman ohjausmer-
kintöihin. 
 

 Poissaolot jatkuvat ja/tai opinnot eivät edisty 
 
Koulutuspäällikkö kutsuu kirjeitse kuulemiseen (kirjemalli IMS:issä) ja kirjaa sen oh-
jausmerkintöihin. Koulutuspäällikkö tekee kirjaukset Wilmaan sekä päätöksen opis-
kelijan opintojen jatkumisesta tai opiskelijan eronneeksi katsomisesta. Koulutuspääl-
likkö tulostaa eronneeksi katsomisen päätöksen Wilmasta, allekirjoittaa sen ja toimit-
taa koulutussihteerille toimitettavaksi erotodistuksen kanssa opiskelijalle.  
 
Vastuuopettaja/opinto-ohjaaja tekee koulutussihteerin kanssa yhteistyössä opiskeli-
jasta ilmoituksen opintoja rahoittavalle taholle (esim. KELA, vakuutusyhtiö, työvoiman 
palvelukeskus, TE-keskus), jos poissaolo jatkuu eivätkä opinnot edisty. Luvattomat 
poissaolot voivat johtaa opintotuen menettämiseen, jos opintojen edistymistä ei voida 
pitää riittävänä. Päätöksen opintojen päätoimisuudesta tekee rahoittava taho. 

  
  
Kuuleminen 
 

Läsnä ovat opiskelija, koulutuspäällikkö ja koulutuspäällikön nimeämä henkilö. Kuu-
lemistilaisuudesta tehdään vain tarvittaessa muistio, jos Wilman tuloste ei riitä. (muis-
tiomalli liitteenä 5). 
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Opiskelijan eronneeksi katsomisprosessi (oppisopimus):  
 
Oppisopimusopiskelija ei ilmoita poissaolostaan tai poissaolot ovat selvittämättä ja työnantaja on 
poissaoloista tietämätön 

 
Vastuuopettaja ottaa yhteyttä opiskelijaan, työnantajaan ja oppisopimuspalvelujen 
edustajaan. Vastuuopettaja tekee yhteydenotosta kirjauksen opiskelijan ohjausmer-
kintöihin Wilmaan. Tarvittaessa vastuuopettaja ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan ja so-
pii jatkotoimenpiteistä. 

 
Opiskelija ei vastaa viesteihin 

 
Noin kahden viikon poissaolon jälkeen vastuuopettaja tai oppisopimuspalvelujen 
edustaja kutsuu keskustelutilaisuuteen (sisältömalli liitteenä 3) ja em. kirjaavat tämän 
omiin järjestelmiin. Luvattomat poissaolot voivat johtaa oppisopimuksen purkamiseen 
ja opiskelupaikan menettämiseen, jos opintojen edistymistä ei voida pitää riittävänä 
tai opintososiaalisia etuuksia on mahdollisesti käytetty väärin.  
 

Kuuleminen 
  

 Jos opiskelija ei ole saapunut keskustelutilaisuuteen, niin koulutuspäällikkö kutsuu 
kuulemiseen (liite 4). Läsnä ovat opiskelija, oppilaitoksen edustaja sekä oppisopi-
muspalvelujen edustaja. Kuulemistilaisuudesta muistion laatii oppisopimuspalveluiden 
edustaja (muistiomalli liitteenä 5). Mikäli opiskelija ei saavu kuulemistilaisuuteen, 
työnantajalle ja oppisopimuskeskukselle lähetetään muistio kuulemistilaisuudesta. 
Oppisopimuspalveluiden neuvottelee tämän jälkeen työnantajan ja opiskelijan kanssa 
oppisopimuksen mahdollisesta purkamisesta tai muista muutoksista.  

 
Tukitoimet oppisopimuksen purun uhatessa 
 

Oppisopimuspalveluiden- ja oppilaitoksen edustajat selvittävät aina tapauskohtaisesti 
oppisopimuksen purkuun liittyvän uhan tai oppisopimuksen purun syitä ja pyrkivät 
tarvittavilla tukitoimilla ja muilla järjestelyillä turvaamaan opintojen jatkamisen.  

 
Opiskelijan eronneeksi katsomisprosessi (työvoimahallinnon koulutukset) liitteessä 7
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