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Lakisääteisen poissaolon kirjaus lakisääteisen syyn alkaessa 1.8.2016

Lakisääteinen poissaolo pidentää opintoaikaa vain, jos opiskelijalla on poissaoloilmoittautuminen
kyseiselle lukukaudelle. Voimaantulo: Lakiperusteiset poissaolot, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen.
(Ennen 1.8.2016 alkavien lakiperusteisten poissaolojaksojen käsittely ja laskentasäännöt Oodissa eivät
muutu.)
Perusteet muutokselle: AMK ja YO-lakien yhdenmukaistaminen sekä yhtenäinen laintulkinta korkeakou-
luissa -> opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Lisäksi valtakunnallinen tietovaranto (Virta) edellyttää
jatkossa erikseen tiedon poissaoloista, jotka eivät yliopistojen opintoaikaa rajaavan lain mukaan kuluta
opintoaikaa.

Lakiperusteisen poissaolon kirjaaminen
Opinto-oikeuden käsittely –ikkunassa siirry painikkeella Pidennykset Opinto-oikeuksien voimassaoloaiko-
jen pidennykset –ikkunaan.

Opinto-oikeuksien voimassaoloaikojen pidennykset –ikkuna:

Aloita + -painikkeella. Lisää
lakiperusteisen syyn alkamis- ja
päättymispäivä. Tallenna.
Tiedon avaaja –kenttään
tallentuu kirjaajan nimitiedot ja muutos-
pvm.
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Mikäli opiskelijalla ei ole poissaololukukautta kyseiselle ajalle ei opintoaika pitene, vaan pysyy ennallaan,
Oodi ilmoittaa

Opinto-oikeuden voimassaoloaika pitenee 1.8.2016 tai sen jälkeen alkavista lakiperustaisista
poissaolojaksoista vain kun opis-
kelijalla on poissaoloilmoittautu-
minen ajalle, joka leikkaa lakipe-
rusteisen syyn voimassaoloaikaa.
Opinto-oikeuden voimassaoloaika
pitenee kokonaisina lukukausina.

Mikäli opiskelijalla on poissaoloilmoittautuminen vain toiseksi lukukaudeksi jota lakiperustainen syyn
voimassaoloaika leikkaa, pite-
nee opinto-oikeuden voimas-
saoloaika vain yhdellä luku-
kaudella

Tilanteessa jossa opiskelija on jo ilmoittautunut poissaolevaksi ja lakisääteinen pidennys kirjataan jäl-
keenpäin, on opiskelijan opinto-oikeuden voimassaolo mahdollisesti jo pidentynyt poissaoloilmoittautu-
misen yhteydessä (mikäli opiskelijalla on ollut sallittuja poissaoloja). Tällöin opinto-oikeuden voimassa-
oloaika ei lakisääteisen kirjauksen yhteydessä enää pitene, mikäli lakisääteinen pidennys ajoittuu luku-
kausille joille löytyy jo poissaoloilmoittautuminen. Tässä tapauksessa Oodin antaa seuraavan ilmoituksen.
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Kun lakiperustainen poissaolojakso kirjataan poissaololukukautta leikkaavalle ajalle, palautuu opiskelijalle
takaisin käyttöön ns. sallittuja poissaololukukausia, mikäli opinto-oikeus on aluksi pidentynyt näiden pois-
saololukukausien perusteella.

Esimerkki: Äitiysloma

Äitiysloman pituus on kaikilla sama mutta ajoittuu toisissa tapauksissa yhdelle tai kahdelle lukukaudelle,
joille opiskelija on voinut ilmoittautua harkintansa mukaisesti poissaolevaksi tai läsnäolevaksi (tai ei ollen-
kaan). Erilaiset tapaukset voidaan huomioida myöhemmin mahdollisessa lisäaikahakemuksessa.

Äitiysvapaa (105 arkipäivää) alkaa 1.8.2016 ja päättyy 1.12.2016. Opiskelija on ilmoittau-
tunut poissaolevaksi syyslukukaudeksi 2016. => Lakisääteinen poissaolo syyslukukaudella
2016.

Opintoaika pitenee yhden lukukauden verran (jos ei ole jo pidentynyt aiemmin tämän lu-
kukauden perusteella).

Äitiysvapaa (105 arkipäivää) alkaa 1.8.2016 ja päättyy 1.12.2016. Opiskelija on ilmoittau-
tunut läsnäolevaksi syyslukukaudeksi => Ei pidennystä opinto-oikeuden voimassaoloon la-
kisääteisen poissaolon perusteella. (Huom. syyslukukauden läsnäoloilmoittautuminen on
mahdollista vaihtaa poissaoloksi lukuvuosi-ilmoittautumissääntöjen mukaisesti.)

Äitiysvapaa alkaa 26.10.2016 ja päättyy 01.03.2017. Opiskelija on ilmoittautunut poissa-
olevaksi sekä syyslukukaudeksi 2016 että kevätlukukaudeksi 2017. => Lakisääteinen pois-
saolo syyslukukaudella 2016 ja kevätlukukaudella 2017. Opinto-oikeuden voimassaoloaika
pitenee kahden lukukauden verran (jos ei ole jo pidentynyt aiemmin näiden lukukausien
perusteella).

Äitiysvapaa alkaa 26.10.2016 ja päättyy 01.03.2017. Opiskelija on ilmoittautunut läsnäole-
vaksi syyslukukaudeksi 2016 ja poissaolevaksi kevätlukukaudeksi 2017. => Lakisääteinen
poissaolomerkintä tulee vain kevätlukukaudelle 2017. Opintoaika pitenee yhden lukukau-
den verran (jos ei ole jo pidentynyt jo aiemmin tämän lukukauden perusteella). Tapaus
menee vastaavasti, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi syyslukukaudeksi 2016
ja läsnäolevaksi kevätlukukaudeksi 2017.

Äitiysvapaa alkaa 26.10.2016 ja päättyy 01.03.2017. Opiskelija on ilmoittautunut läsnäole-
vaksi sekä syyslukukaudeksi 2016 että kevätlukukaudeksi 2017. => Ei pidennystä opinto-
oikeuden voimassaoloon lakisääteisen poissaolon perusteella.

Opiskelija voi itse harkita, ilmoittautuuko poissaolevaksi kaikiksi mahdollisiksi lukukausiksi vai vain
osaksi lukukausia, jotka leikkaavat lakiperusteista poissaoloaikaa. Opintoaika pitenee vain poissaololuku-
kausien ajalta.
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WebOodin lukukausi-ilmoittautumisen yhteyteen on lisätty alla oleva teksti muutokseen liittyen

Lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija saa tiedon vaikuttiko hänen tekemänsä lukukausi-
ilmoittautumiset opinto-oikeuden voimassaoloaikaan. Samoin sallittujen poissaololukukausien määrä
kerrotaan opinto-oikeus kohtaisesti.

Opiskelija näkee opinto-oikeuksiensa voimassaoloajat WebOodista kohdasta Henkilötiedot.


