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Poissaolojen seuranta ja tilastointi

• Poissaolojen systemaattinen seuranta tukee oppilaan 
kouluun kiinnittymistä ja ennaltaehkäisee poissaoloja.

• Poissaolojen tilastointi ja säännöllinen tarkastelu 
kouluyhteisössä ja kunnan sivistyspalveluissa antaa 
suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle.

• Poissaolot ovat yksi merkittävä indikaattori tarkasteltaessa 
oppilaiden hyvinvointia.



Kohti yhtenäistä dokumentointia

• Suomessa on käytössä kymmeniä erilaisia tapoja kirjata 
koulupoissaoloja.

• Poissaolojen kirjaamiskäytänteitä yhtenäistämällä voidaan 
tarkastella, mitä kaikkea suomalaisten lasten 
koulupoissaolot kokonaisuudessaan sisältävät.

• Yhtenäiset kirjaamiskäytänteet mahdollistavat 
poissaolojen tilastollisen tarkastelun kuntatasolla, 
alueellisesti ja valtakunnallisesti.
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TERVEYDELLISIIN SYIHIN LIITTYVÄ POISSAOLO
Oppilas on fyysisesti poissa koulusta. 
(sairaana, fyysisen ja/tai psyykkisen terveydenhoitoon liittyvä tapahtuma / vastaanottokäynti esim. 
hammaslääkäri, terapia tai leikkaus).

ENNALTA ANOTTU VAPAA
Huoltajan ennalta anoma vapaa, myös yksittäiset oppitunnit ja koulupäivät
(lomamatka, harrastukseen liittyvä poissaolo, etävanhemmalla)

MUU SELVITETTY POISSAOLO Käytetään vain niissä tapauksissa kun poissaolo ei kuulu mihinkään muuhun kategoriaan

LUVATON POISSAOLO, SELVITETTY
Huoltajan tai opettajan selvittämä luvattomaksi luokiteltu poissaolo 
(pinnaus tai yli oppitunnin kestävä myöhästyminen)

SELVITTÄMÄTÖN POISSAOLO
Koululla ei tietoa miksi lapsi on poissa.
Poissaolo voidaan opettajan tai huoltajan toimesta selvittää ja muuttaa toisen kategorian merkinnäksi.

MUU KOULUTYÖ, LÄSNÄ
Lapsi on fyysisesti koulussa, mutta luvallisesti poissa oppitunnilta.
(oppilashuolto, terveydenhoitaja, oppilaskunnan palaveri, OPO, tmv.)
EI TILASTOIDU POISSAOLOKSI

OPISKELU MUUALLA

Oppilas on fyysisesti poissa koulusta.
Kotiopetuksessa, sairaalakoulussa. 
Sovitusti ja tilapäisesti lyhennetty koulupäivä/viikko (Pol 18§): Lyhennetyn koulupäivän osalta 
poissaolot merkitään tavanomaisesti niiltä oppitunneilta, joilla oppilaan tulisi olla sovitusti läsnä. 
Lyhennetyn koulupäivän ulkopuolelle jäävät oppitunnit merkitään opiskelu muualla-merkinällä. 
esim. oppilaan koulupäivä on klo 8-14, mutta sovitusti hän on koulussa vain 
klo 8-12, tällöin ajanjakso klo 12-14 merkitään opiskelu muualla -merkinnällä.
EI TILASTOIDU POISSAOLOKSI

MYÖHÄSTYMINEN
Alle oppitunnin mittainen myöhästyminen kirjataan tuntimerkintänä. Kirjataan minuuttimäärä.
EI TILASTOIDU POISSAOLOKSI.


