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Poissaolot    

• Normeissa ei ole määräyksiä siitä, että tietty määrä poissaoloja johtaisi 
automaattisesti luokalle jättämiseen; ei ole määritelty tiettyä tuntimäärää, joka 
oppilaan olisi osallistuttava koulussa opetukseen.

• Arviointiperusteet samat kuin yleensä: oppilaan osaaminen eli tiedot ja taidot 
suhteessa yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteisiin

• Oppilas voidaan jättää luokalle, jos vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on 
hylätty (4) eikä hän erillisessä kokeessakaan osoita saavuttaneensa 
hyväksyttävät tiedot ja taidot PoA 11 §. Oppiaineista saatujen hylättyjen 
suorituksen perusteella ei siis voida jättää suoraan luokalle, aina annettava 
mahdollisuus suoritukseen erillisessä kokeessa opetukseen osallistumatta 
joko lukuvuoden aikana tai koulutyön päätyttyä PoA 11 § 1 mom

• Luvaton vs. luvallinen poissaolo – tulisi käsitellä yhdessä
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Koulua käymättömät oppilaat, koulupudokkaat, 
koulukieltäytyjät, koulufoobikot, lintsarit, pinnarit…

School refusal = koulukieltäytyminen (Berg, 1997, 2002)

• Lapsi/uori kieltäytyy menemästä kouluun, joka johtaa usein pitkiin poissaoloihin; 

• Lapsi/Nuori on yleensä kotona ja vanhemmat usein tietävät tästä;  ei epäsosiaalista käytöstä

• Lapsi/nuori kokee emotionaalista ahdistusta liittyen kouluun menemiseen

• Vanhemmat ovat yrittäneet saada lapsen/nuoren käymään koulua

Truancy = lintsaaminen, pinnaaminen

School withdrawal = koulusta vetäytyminen

• Poissaolot liittyvät vanhempien tarpeisiin

School exclusion = kouluympäristön vieroittamat

• Koulu siirtää lapsen/nuoren opiskelemaan kotona esim. aggressiivisuuden takia

Johanna Sergejeff
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Esiintyvyys

• Ei tietoa kansallisesti – kartoitus käynnissä

• 2015 Kouluterveyskysely: enemmän kuin 3 
päivää edellisen kuukauden aikana 4,2% tytöistä, 
5,0 % pojista (Autio, 2017)

• Kansainvälisesti 4 – 5% oppilaista

Johanna Sergejeff
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lapsi/nuori

kouluKoti/perhe

yhteisö
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- Ahdistus
- Masennus
- Sosiaalisten tilanteiden 

pelko
- Ongelmat tunne-elämän 

säätelytaidoissa
- Negatiiviset ajatukset
- Heikot 

ongelmanratkaisutaidot
- Kehitykselliset tekijät
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Lapsi/nuori

• Onko lapsen vaikea irtautua kotoa?

• Onko hänen vaikea liittyä muiden seuraan?

• Double dilemma

Johanna Sergejeff

Koulusta 
kieltäytyminen

Sosiaalinen 
ahdistus
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- Mielenterveyden 
ongelmat

- Päihdeongelmat 
- Ylisuojelu
- Perheen sisäiset 

ongelmat

Somaattiset oireet ja 
vanhemman reaktiot
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- Oppimisvaikeudet
- Ennakoimattomuus
- Oppilas-opettaja –suhde
- Yksinäisyys
- Kiusaaminen
- Vähäinen kodin ja 

koulun välinen yhteistyö

Siirtymät!
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Arvioi – ymmärrä - reagoi

1. Altistavat tekijät

2. Nopeuttavat tekijät

3. Ylläpitävät tekijät

4. Suojaavat tekijät

Johanna Sergejeff
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Vaikea/kroonistunut 
poissaolo

Yli 15%

Ongelmallinen poissaolo 
3/5%  - 15%

”Ongelmaton” poissaolo 3/5%

Taso 3

Taso 2

Taso 1

RTI
Intensiiviset 
interventiot

Kohdennetut 
interventiot

Ennaltaehkäisy

Shedgell & Kearney 2018
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Poissaolojen lisääntymisen prosessi 

Menee 
kouluun 

”painostettuna
” ja yrittää 

saada luvan 
jäädä kotiin

Toistuvaa 
hankaluutta 

kouluun 
lähtemisessä

Myöhästelyn 
lisääntyminen

Poissaoloja 
yksittäisiltä 
tunneilta

Poissaolot ja 
läsnäolot 

vaihtelevat 
jaksoittain 

Jatkuvampia 
poissaolo-

jaksoja

Ei tule 
kouluun

Muk. Kearney, 2001

Johanna Sergejeff
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Toimenpidesuunnitelma

1. Poissaolojen seuranta ja puuttumisen portaat

2. Poissaolojen syiden selvittäminen

3. Oppilaan, vanhempien ja toimijoiden 
sitouttaminen

4. Monialaisen työn koordinointi ja yhteistyö –
kuka toimii yhteyshenkilönä, interventiot

5. Koulun osuus: yhteysopettaja, opetuksen 
räätälöinti yms.

Johanna Sergejeff
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http://www.socca.fi/
files/7499/Poissaoloj
en_seuranta_ja_niihi
n_puuttuminen_(per
usopetus).pdf

http://www.socca.fi/files/7499/Poissaolojen_seuranta_ja_niihin_puuttuminen_(perusopetus).pdf
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Välttää 
koulun 

aiheuttamia 
negatiivisia 

tunteita

Välttää 
sosiaalisia 
tilanteita

Saada itselle 
tärkeiden 
ihmisten 
huomiota

Saada koulun 
ulkopuolisia 
konkreettisia 
”palkkioita”

SRAS
School Refusal Assessment Scale (Kearney 2007)

Koulupoissaolokysely

• Pyritään selvittämään mistä 
poissaolo johtuu

• 24 kysymystä, jotka 
pisteytetään ja saadaan 
suoraan näkymä ko. syihin

• Ei sisällä ympäristöön tai 
kiusaamiseen liittyviä asioita

• Käännetty osana 
pääkaupunkiseudun LAPE-
työskentelyä

• Löytyy osoitteesta:Mikä motivoi
poissaoloon?

www.socca.fi
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Muk. Skedgell & Kearney 2016

ISAP (Knollmann, M. 2018)

Inventory of School Attendance Problems

• Huomioi myös perheeseen ja kouluympäristöön liittyviä seikkoja 
• 48  kysymystä
• Voidaan käyttää poissaolojen syiden kartoittamiseen
• Oppilaat arvioivat sekä oireen vaikeutta, että sen vaikutusta 

koulunkäyntiin
• Validoitu 8 – 19 –vuotiaille
• Suomennettu osana Monni Online-hankketta
• Pilotoinnit menossa 2019

Johanna Sergejeff



www.otf2017.fi
Johanna Sergejeff

Koulupoissaolojen oireet ja syyt 
(ISAP) 
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Koulupsykologi, 
terveydenhoitaja, lääkäri

Erikoissairaanhoito

Koulukuraattori

Sosiaalityö, lastensuojelu

Oppilas- ja 
opiskelijahuolto
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Oppilas

Psyykkinen 
sairaus

Somaattinen    
sairaus

Moivaatio-
ongelmat

Elämänhallinan
pulmat

sairaalakoulu

pienluokka

Jopo

Emo

VSOP

koulupäivän 
lyhentäminen

ELAn/avustajan 
koulutapaamiset

opiskelu 
kotona & 
kokeet 
koulussa

etsivä 
nuorisotyö

ohjaamot

kotiopetus

lastensuojelu & 
sosiaalitoimi

nuorisotoimiKoulussa käymistä 
vaikeuttavia tekijöitä

Koulun tarjoamat 
tukitoimet ja 
opintojen 
räätälöinti

Verkoston 
tarjoamat 
tukitoimet Tuettu 

verkko-
opetus ja 
yhteistyö
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Yhteistyö vanhempien kanssa

• Luottamus

• Psykoedukaatio - vanhemmuustyylit

• Kotiin jäämistä edesauttavien palkintojen 
tunnistaminen ja vähentäminen

• Selvät, yhteiset odotukset 

• Suostuttelu – neuvottelu - pakottaminen

Johanna Sergejeff
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Interventiot eri tasoilla

Vaikea/kroonistunut 
poissaolo

Ongelmallinen poissaolo 

”Ongelmaton” poissaolo

TURVA
Koulun toimintakulttuuri:
Kiusaamisen ehkäisy
Tunne- ja vuorovaikutustaidot
Koulun ja kodin välinen yhteistyö
Yhteiset käytännöt poissaoloissa

Syiden selvittäminen
Yhteistyö huoltajien kanssa
Yhteinen toimintasuunnitelma
Oppilashuollon ”interventiot”
Opintojen räätälöinti tarvittaessa

Oppimisympäristön muutokset
Lyhennetty koulupäivä/vko
Terapiat
Yhteistyö lastensuojelun kanssa

Kearney
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Kognitiivinen käyttäytymisterapia

• Selviytymistaidot ja –mallit

• Siedättäminen 

• Lyhytterapioita, joiden tehosta on 
tutkimusperusteita näyttöä

• Hemmasittare malli

Johanna Sergejeff
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Räätälöintiä koulussa

• Järjestelyt koulussa 
• Paikka

• Aika

• Turvallisten ihmisen verkosto

• Pedagoginen tuki
• Tavoitteet, aikataulu, materiaalit

• Monipuolinen arviointi
• Mahdollisuus monipuoliseen 

näyttöön

Johanna Sergejeff
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Sulautuvan oppimisen malli

Tuki kohti lähikoulua

www.tuuve.fi

https://otavanopisto.muikkuverkko.fi
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INTERVENTIO

Pääpaino osallistumisen 

tukemisessa

OSALLISTUMINEN 

KOULUN 

AKTIVITEETTEIHIN

ONNISTUMINEN 

KOULUTEHTÄVIEN 

TEKEMISESSÄ

TOIVON HERÄÄMINEN 

OPPILAALLA, 

VANHEMMILLA JA KOULUN 

HENKILÖKUNNALLA

SAMASTUMINEN 

- RYHMÄÄN KUULUMISEN 

KOKEMUKSET

- KOULUTUKSEN 

PITÄMINEN TÄRKEÄNÄ

TAKAISIN 

LÄHIKOULUUN

Pääpaino samastumisen 

tukemisessa

Participaatio-identifikaatio malli (Finn, 1989; Finn & Zimmer, 2012
as cited in Virtanen, T. Takaisin kouluun, 2019)



www.otf2017.fi

Kouluun paluu…

• Selkeät toimintamallit

• Mitä esteitä voidaan madaltaa?

• Valmistele nuoren paluuta kouluun

• Valmistele muita oppilaita ja opettajia

• Työskentele vanhempien kanssa

• Seuraa läsnäoloja (esim. check and connect)

• Tee suunnitelma fyysisten oireiden varalle

• Vahvista pieniä onnistumisia!

Johanna Sergejeff
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https://thl.fi/documents/647345/808
044/Toimintamalli+tilanteessa+jossa+
lapsella+on+vakavia+koulunk%e4ynti
ongelmia+ja+lastensuojelutarve+201
4.pdf/0e49e2d5-61a3-41c1-ba49-
489077ed9447

https://thl.fi/documents/647345/808044/Toimintamalli+tilanteessa+jossa+lapsella+on+vakavia+koulunk%e4yntiongelmia+ja+lastensuojelutarve+2014.pdf/0e49e2d5-61a3-41c1-ba49-489077ed9447
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Kehittämistyötä

• VIP-verkoston Kouluakäymättömien teemaryhmä
• Kokoontumisajot 25.3.2020 Helsingissä, VIP-verkosto

• Tutkijakollegio, VIP-verkosto
kansallisen monialaisen tutkimuksen koordinointi

• ISAP –kartoituksen pilotointi menossa

• Insa.network

Johanna Sergejeff
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Lisätietoa

• Takaisin kouluun – koulua kouluakäymättömille, 
toim. Iines Palmu (Valteri) 1/2020

• Hemmasittare – käännös 12/2019

• Pienen oppaan kieliversiot https://vip-
verkosto.fi/materiaalit/koulua-kaymattomat-lapset-
muuta-materiaalia/

Johanna Sergejeff

https://vip-verkosto.fi/materiaalit/koulua-kaymattomat-lapset-muuta-materiaalia/


www.otf2017.fi

Kiitos! Johanna.sergejeff@
valteri.fi

mailto:Johanna.sergejeff@valteri.fi

