
 

 

 

Tietoa huoltajille säännöistä poissaolon ja ulkomailla oleskelun yhteydessä  
Oppilaat, jotka ovat esikoululuokalla, peruskoulussa tai erityisperuskoulussa 
 

Kouluvelvollisuus ja oikeus koulutukseen 
Ruotsissa asuvilla lapsilla on pääsäännön mukaan kouluvelvollisuus kuuden vuoden iästä alkaen siihen saakka, 

kunnes he ovat päättäneet koulunkäyntinsä peruskoulussa tai erityisperuskoulussa ja heidän 

kouluvelvollisuutensa päättyy. Kouluvelvollisuus merkitsee, että oppilas on velvollinen osallistumaan 

koulutukseen. Kaikilla kouluvelvollisuuden piiriin kuuluvilla lapsilla on myös oikeus koulutukseen. Oppilas voi 

käydä koulua, joka sijaitsee hänen kotikunnassaan tai jossakin muussa kunnassa. Koulun ylläpitäjä voi olla kunta 

tai yksityinen päämies. 

• Se seikka, että oppilas on kouluvelvollinen, merkitsee, että olet lapsen huoltajana velvollinen 

huolehtimaan siitä, että oppilas osallistuu opetukseen. 

• Se seikka, että oppilaalla on oikeus opetukseen, merkitsee, että olemme lapsen kotikuntana velvollisia 

huolehtimaan siitä, että kaikilla oppilailla on koulupaikka.  

 

Onko molempien huoltajien allekirjoitettava hakemus? 
Kouluvirasto on tiedottanut asiasta seuraavaa:  

Lainsäädännössä lähtökohtana on, että vanhemmat ovat yksimielisiä, eikä se sisällä määräyksiä siitä, kuinka 

asiassa on toimittava silloin, kun vanhemmat ovat erimielisiä. Koulun on päätöstä tehdessään otettava 

lähtökohdakseen poissaolon tarkoitus. Jos huoltajat ovat erimielisiä poissaolosta, koulun on suhtauduttava 

neutraalisti heidän keskinäiseen ristiriitaansa. Ei ole välttämätöntä, että huoltajat ovat yksimielisiä poissaolosta, 

mutta on tärkeää, että molemmat saavat samat tiedot koulusta.  

Kunnassa vaatimuksena on kuitenkin, että poissaololuvan myöntämiseen kouluvelvolliselle oppilaalle vaaditaan 

molempien vanhempien suostumus 11. poissaolopäivästä alkaen lukuvuoden aikana, koska poissaoloon kyseisen 

päivän jälkeen on oltava erityisen painavia syitä.  

 

 

Poissaolo  
Joskus oppilaan on jostakin syystä oltava poissa koulusta. Voidakseen ratkaista, myönnetäänkö oppilaalle 

vapaata koulusta vai ei, koulu tarvitsee teiltä tiedon siitä, mistä syystä oppilaan on oltava poissa koulusta.  

 

Koululain mukaan oppilaalle voidaan myöntää lupa lyhytaikaiseen poissaoloon yksityisten asioiden johdosta. 

Kysymykseen voi tulla esimerkiksi hammaslääkärissä käynti tai yksittäisten päivien poissaolo perhejuhlan, 

matkan tai vastaavan johdosta. Lyhytaikaisella poissaololla tarkoitaan enintään kymmentä koulupäivää 

lukuvuodessa. 

 

Jos oppilas on ollut vapaa koulusta yhteensä 10 koulupäivän ajan lukuvuoden aikana ja jos haette hänelle lupaa 

poissaololle vielä näiden päivien lisäksi, vaaditaan poissaolon myöntämiseen koululain mukaan erityisen 

painavia syitä. Koulussa suhtaudutaan tämäntyyppisten poissaolojen myöntämiseen erittäin pidättyväisesti. 

Esimerkiksi lomamatkaa ei pidetä erityisen painavana syynä.  

 

Siihen katsomatta, onko oppilaalle myönnetty vapaata koulusta aikaisemmin vai ei, voidaan hakemus hylätä, jos 

sinä ajanjaksona, jolle poissaololupaa haetaan, pidetään esimerkiksi valtakunnallisia kokeita. Siinä tapauksessa 

poissaolon myöntäminen ei ole sopivaa.  

 

Oleskelu ulkomailla 
Joskus perheet matkustavat ulkomaille oleskellakseen siellä pidempään. Joskus oppilas voi siinä tapauksessa 

käydä koulua ulkomailla, mutta joskus huoltajat haluavat vain oleskella ulkomailla pidempään. Huomatkaa, ettei 

Uddevallan kunta koskaan maksa korvausta (koulurahaa) koulunkäyntiin ulkomailla.  

 

Koska oppilas on kouluvelvollinen Ruotsissa, meidän on saatava huoltajilta monenlaista tietoa voidaksemme 

tehdä päätöksen siitä, kuinka koulu suhtautuu ulkomailla oleskeluun ja mikä päätös asiassa tehdään.  

 

Tarvitsemme kirjalliset tiedot, joista muun muassa käy ilmi, kuinka pitkään oleskelette ulkomaille ja mistä 

syystä oleskelette siellä sekä todistuksen siitä, missä tulette asumaan sekä todistuksen asianomaisesta koulusta, 

jos oppilaan on tarkoitus käydä koulua ulkomailla. Ellei oppilas käy koulua ulkomailla, teidän on tehtävä selkoa 

siitä, millä tavoin hänen opetuksen tarpeensa täytetään.  

 

Päätöksen tekijä tekee sen jälkeen arvion asiassa toimittamienne tietojen ja asiakirjojen pohjalta.  



 

 

Jos asiakirjoista käy ilmi, että oppilas oleskelee ulkomailla yhtäjaksoisesti yli 6 kuukautta (kouluaika – ei kesä- 

ja joululoma), oppilaan kouluvelvollisuus Ruotsissa päättyy ja hänet poistetaan koulun kirjoista. Kotiin 

palatessanne teidän on haettava hänelle uutta paikkaa koulusta. Emme tällöin voi taata, että oppilas saa palata 

entiseen kouluunsa tai luokkaansa.  

Jos ulkomailla oleskelu kestää alle 6 kuukautta, oppilas on edelleenkin kouluvelvollinen Ruotsissa. Siinä 

tapauksessa meidän on otettava kantaa siihen, täyttääkö oppilaalle ulkomailla annettava opetus ne vaatimukset, 

jotka asetetaan poissaolon myöntämiselle. 

 

 

Koululain mukaan asetetaan seuraavat vaatimukset:  

• kyseinen toiminta on täysin riittävä vaihtoehto sille koulutukselle, jonka lapsi olisi muuten saanut 

Ruotsissa.  

• toiminnan valvonnan tarve voidaan täyttää, ja 

• asiassa on erityisen painavia syitä, jotta oppilaalle voitaisiin myöntää lupa kouluvelvollisuuden 

täyttämiseen muulla tavoin. 

 

Jos kyseessä on pidempi lomamatka, jonka aikana oppilas ei saa lainkaan opetusta, on asiassa sovellettava 

poissaoloihin sovellettavia määräyksiä.  

 

Yhteenveto 
Oppilaat, jotka ovat kirjoilla Ruotsissa, ovat kouluvelvollisia ja heillä on oikeus koulutukseen. Seuraavat tekijät 

on aina otettava huomioon koulun ottaessa kantaa siihen, myönnetäänkö oppilaalle lupa poissaoloon opetuksesta:  

 

• poissaolon pituus  

• oppilaan opintotilanne  

• mahdollisuudet korvata menetetty opetus eri tavoin 

• poissaolon myöntämisen tärkeys oppilaan kannalta. 

 

Mitä tapahtuu, jos oppilas jää pois koulusta, vaikka lupaa poissaoloon ei ole myönnetty? 
Huoltajat, jotka eivät huolehdi siitä, että oppilas täyttää kouluvelvollisuutensa, voidaan velvoittaa huolehtimaan 

siitä, että lapsi tulee kouluun. Tähän velvoitteeseen voidaan yhdistää uhkasakko.  

 

Jos hakemuksenne on hylätty, mutta annatte oppilaan siitä huolimatta olla poissa koulusta, toimitamme lapsen 

kotikuntana huolenilmauksen sosiaalipalvelulle. Tämä johtuu siitä, että ette lapsen huoltajina noudata sääntöjä, 

joiden mukaan oppilas on kouluvelvollinen ja joiden mukaan hänellä on oikeus koulutukseen, minkä lisäksi 

koulusta poissaololla saattaa olla huomattavia vaikutuksia lapsen koulunkäyntiin vastaisuudessa. Poissaolo 

todetaan lisäksi luvattomaksi. 

 

 


