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POISSAOLOJEN MERKITSEMINEN
Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia
Lukiolaki 22§
Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta.

Lukiolaki 25§
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Kaikki poissaolot (myös kokeesta) ja myöhästymiset merkitään Wilmaan värikoodein.
Kurssiin vaadittavat tehtävät on suoritettava poissaolosta huolimatta.
Jokaisen poissaolon jälkeen on keskusteltava opettajan kanssa poissaolon vaikutuksesta opiskeluun.
Poissaolomerkinnät ovat väline, jonka avulla tuetaan opiskelijan kasvua vastuulliseksi kansalaiseksi.

SELVITTÄMÄTÖN

Poissaolon syytä ei tiedetä

LUVATON

Poissaololle ei ole luvallista syytä

LUVALLINEN

Etukäteislupa tai yllättävä voittamaton
este (tarkemmin taulukon alla)
• tarkentava teksti, esim. lupa tai
sairaus

ASIA
KUNNOSSA
(tavoite)

Luvallinen poissaolo muutetaan keltaisesta vaaleanvihreäksi opettajan ja
opiskelijan keskustelun ja mahdollisten
korvaavien tehtävien suorittamisen jälkeen.
Yksittäistapauksessa selvittämätön/luvaton poissaolokin voidaan muuttaa vaaleanvihreäksi korvaavien tehtävien tekemisen jälkeen.

Kurssin opettaja
merkitsee

MUUSSA
KOULUN
TAPAHTUMASSA
(ei lasketa poissaolomäärään)

Esim.
• oppilaskuntatoiminta (ohjaava
opettaja)
• uusinnat (aineenopettaja)
• ylioppilaskirjoitukset (aineenopettaja)
• työharjoittelu (opo)
• koulun retket ja kilpailut yms. (retkestä/kilpailusta vastaava opettaja)
• preli (prelin pitäjä)

Wilmaan merkitsijä
sulkeissa

MYÖHÄSTYMINEN

Kurssin opettaja
merkitsee
Ryhmänohjaaja
merkitsee
Ryhmänohjaaja tai
rehtori merkitsee

Etukäteislupa
Ennakkoon tiedossa olevan poissaolon, esim. hammaslääkärin tai lomamatkan vuoksi
opiskelijan on etukäteen riittävän ajoissa tehtävä anomus ryhmänohjaajalle tai rehtorille ja suunnitelma kurssin opettajalle pois jäävän oppitunnin / oppituntien osalta.
1) kun poissaolo on 1−7 päivää tai vähemmän luvan myöntää ryhmänohjaaja
2) yli 7 päivän poissaoloon luvan myöntää rehtori (kirjallinen anomus,
lomake löytyy kansliasta sekä koulun kotisivuilta).
Lomakkeeseen haetaan lausunto niiltä opettajilta, joiden kursseilta aiot olla pois.
Jos anoja on alaikäinen, syyn todistaa tarvittaessa huoltaja. Ilmoitus ei ole
anomus.
Lisäopetusta ei anneta lomamatkojen vuoksi.

Yllättävä voittamaton este
Mikäli opiskelija ei esimerkiksi sairauden vuoksi voi osallistua oppitunneille, hänen tulee
ilmoittaa siitä ryhmänohjaajalle heti. Huoltaja voi todistaa poissaolon syyn Wilman kautta tai opiskelija voi tuoda poissaolotodistuksen huoltajan allekirjoituksella ja päiväyksellä. Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää lyhyet yksittäiset poissaolot itse. Useiden päivien
tai toistuviin poissaoloihin opiskelijan on hankittava todistus terveydenhoitajalta tai lääkäriltä.
Jos poissaolon syytä ei ole ilmoitettu koululle 3 päivän kuluessa, ryhmänohjaaja ottaa
yhteyttä opiskelijaan ja myös huoltajaan, jos opiskelija on alle 18-v. Ellei ryhmänohjaaja
pyynnöstä huolimatta saa selvitystä poissaolon syystä 2 päivän kuluessa, hän merkitsee poissaolon luvattomaksi ja ilmoittaa asiasta opiskelijalle, alaikäisen opiskelijan huoltajalle ja opinto-ohjaajalle.
Jos opiskelija on poissa oppitunnilta, tulee hänen selvittää oppitunnilla läpikäydyt asiat
sekä kotitehtävät ensisijassa muilta kurssilaisilta.

Kurssin opettaja kertoo kurssin alussa poissaolojen vaikutuksesta kurssin opiskeluun ja arviointiin.
Opetussuunnitelman mukaan opiskelijaa tulee ohjata toimimaan vastuullisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja työelämässä. Arvioinnilla pyritään ohjaamaan opiskelua tavoitteiden suuntaan.
Kurssia ei arvioida lainkaan, jos opiskelijan tiedoista ja taidoista ei saada riittävästi näyttöä esimerkiksi tekemättömien tehtävien tai selvittämättömien/luvattomien poissaolojen
vuoksi. Joissakin tilanteissa jopa yksi tällainen poissaolo voi johtaa kurssin arvioimatta
jättämiseen.
Kurssin keskeytyminen
Jos opiskelijan kurssi on vaarassa keskeytyä poissaolojen tai tekemättömien tehtävien
vuoksi, kurssin opettaja lähettää asiasta varoitusviestin opiskelijalle. Jos opiskelija ei varoituksesta huolimatta jatka kurssin opiskelua, opettaja poistaa hänet kurssilta ja lähettää Wilmassa tiedon kurssin keskeytymisestä opiskelijalle, OPO:lle ja RO:lle. RO ilmoittaa asiasta harkintansa mukaan myös huoltajalle.
Kurssi jätetään arvioimatta (kurssin päätyttyä)
Kun kurssia ei arvioida (esim. koe tekemättä), täytetään ”kurssi jätetty arvioimatta” –
lomake. Lomake lähetetään opiskelijalle, ryhmänohjaajalle ja koulusihteerille.

