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30.11.2021 Merja Koivisto, ohjaava opettaja, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUKATTU OPPILAS 
- Miten tuetaan oppilasta, 
joka käy epäsäännöllisesti 

koulua 

Dioissa hyödynnetty Valterin ohjaavien opettajien (Sari Granroth-Nalkki, Suvi Sankinen, Johanna Sergejeff) koulutusmateriaaleja. Kuvat Pixabay



Opettajuuden  
kehittyminen, 

vahvuudet ja haasteet

Arvot, asenteet, 
pelot ja toiveet

Tieto-
ja oppimiskäsitys

Ihmiskäsitys

Kouluhistoria
muistot, 

kokemukset 
ja 

uskomukset

Rehtori

Ryhmä psykososiaalisena ja 

kulttuurisena kontekstina

Oppimisympäristöt pedagogisina  

konteksteina

Koulu yhteiskunnallisena 

kontekstina

Koulu osana paikallista yhteisöä

Mukaillen Kuvio 2. s. 95 Inklusiivinen kasvatus. 

Kirjasta. Takala, M, Äikäs, A ja Lakkala, S. 

2020. Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet 

ja mahdollisuudet. Keuruu.  
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1.Työtä ohjaavat normit ja toiminnan tavoitteiden tulkinta 

2. Johtaminen, työn organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi

3. Yhteisön osaaminen ja kehittäminen

4. Pedagogiikka ja ammatillisuus 

5. Vuorovaikutus, ilmapiiri, arkikäytännöt ja oppimisympäristöt

Toimintakulttuuri

Mukaillen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. 
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Ihmiskäsitys
Petri on ainutlaatuinen ja arvokas juuri 

sellaisena kuin hän on. Hänellä on 
oikeus kasvaa täyteen mittaansa 

ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Tässä Petri tarvitsee kannustusta ja 
yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, 

että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan 
ja arvostetaan. Petrin oppimisesta ja 

hyvinvoinnista välitetään. 

Yhtä tärkeä on Petrin kokemus 
osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä 

toisten kanssa rakentaa yhteisönsä 
toimintaa ja hyvinvointia.

Mukaillen: Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.
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Yhteisen ymmärryksen lisääminen tutkimuksen, kehittämistyön ja 
koulutuksen avulla

• Mitä käsitteitä käytetään? Ongelmaton vs. ongelmallinen poissaolo?

• Voidaanko poissaolijoita luokitella syiden perusteella?

• Miten paljon ko. oppilaita on Suomessa?

• Onko heidän määränsä lisääntymässä?

• Mitä koulussa voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi?

• Miten monialaista yhteistyötä kehitetään?

Kouluakäymättömät lapset

TAVOITTEET
Kansallisen tutkimuksen ja koulutuksen vahvistaminen 

Kansalliset suositukset

Intensiiviset
interventiot

Kohdennetut 
interventiot

Ennaltaehkäisy

Johanna Sergejeff: Kouluakäymättömät lapset -teemaryhmä 11 minuutissa

https://vimeo.com/488424664/eae9e4f9d2
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Opettaja Koettu epäoikeuden-
mukaisuus (opettaja)

Koulukiusaaminen, 
yhteisöllisyyden puute

Motivaation 
puute

Oma 
elämäntilanne

Opettajan kanssa ei 
kemiat kohtaa
Opettaja pitää tyhmänä. 

Ope oli mulkku Koulukiusaaminen, eikä 
siihen puututtu

Itse ei vaan 

huvita 

koulunkäynti

Liikaa stressiä

Opettajan 
soveltumattomuus, 
tietoa löytyy, 
opetustaitoa ei. 

Ketuttaa kun säännöt 
eivät ole kaikille samat

Sosiaalisten tilanteiden 
pelko/paniikki

Mikään ei 
huvita

Viina maistuu 
paremmalta kuin 
koulu 

Voisiko opettaja olla 
joku aamu vastassa 
siten, että sitä oikeasti 
kiinnostaa opettaminen 
ja me nuoret
Opettaja voisi joskus 
kysyä, mitä kuuluu. Eikä 
olla pelkästään opettaja.

Opettaja ei osaa olla 
tasapuolinen. Silmätikut 
ja suosikit. Eivätkä 
opettajat tajua, että 
jokainen nuori huomaa 
asian. 

Huono luokkahenki, eikä 
opettaja yrittänyt 
parantaa sitä

Oma 
motivaation 
puute

Levossa lihas 
palautuu. 
Reenaaminen
mukavampaa 
kuin koulun 
käynti. 

Miksi keskeytin koulun? Kysymykset esitetty 
pajanuorille keväällä 2014

Kiusaaminen. Ryhmän ulkopuolelle jääminen.

https://www.youtube.com/watch?v=x8Jwls817uU
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Hayne, Gren-Landell, Melvin, & Gentle-Genitty, 2019

Koulusta kieltäytyvät (school refusal)

Lintsarit, asenne ongelmana (truancy)

Koulusta vieraantuneet ja vetäytyneet (school withdrawal)

Koulun syrjäyttämät (school exlusion)

Kouluakäymättömien oppilaiden neljä ryhmää

Mari

Liina

Pete

Jere

https://vimeo.com/383346620
00:00 – 02:15

https://vimeo.com/383346620
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Kouluakäymättömyys koskee 262 
milj. lasta ja nuorta maailmassa 

(UNESCO 2020). 

5-10 % nuorista ei käy koulussa 
Euroopassa.

Suomessa kahdeksas- ja 
yhdeksäsluokkalaisista vajaalla 
neljällä prosentilla viikoittaisia 

luvattomia poissaoloja 

(Halme, Hedman, Ikonen & Rajala, 2019 
Kouluterveyskysely). 

Kouluakäymättömyyden 
problematiikka on  monitahoista ja 

–tasoista. 

Ratkaisut ongelmaan eivät ole 
yksinkertaisia ja suoraviivaisia.

www.vip-verkosto.fi
www.insa.network
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa

http://www.vip-verkosto.fi/
http://www.insa.network/
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa
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Hukkaamme ainakin 4 000 yläkouluikäistä = n. 3 %

• koskettaa lähes jokaista koulua Suomessa.

• 40 %:lla oppimisvaikeuksia

• 70 %:lla kouluakäymättömyys kestää yli vuoden

• tyttöjä ja poikia yhtä paljon

80 % koulun henkilöstöstä kokee 
kouluakäymättömyyden ongelmana 
ja 75 % mielestä näiden oppilaiden 
määrä on lisääntynyt 

Psyykkinen 
oireilu 
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Suomi lasten kasvuympäristönä tutkimus (THL/2018)

• Tehdyssä erillistutkimuksessa peräti 66 %:lla huostaan otetuista 

lapsista oli vaikeuksia koulunkäyntiin ja opetukseen liittyen, ja 47 

%:lla vaikeuksia oli paljon.

• Koulunkäynnin vaikeudet yhdessä muiden ongelmien kanssa voivat 

johtaa myös sijaishuollon tarpeeseen.

Koulunkäynti
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Marja-Sisko Kataikko, Kolikko seminaari 9.3.2020

Tutkimus: Toisen asteen keskeyttämiseen yhteydessä olevat tekijät, Jyväskylän kaupunki, 2019

• Suurin osa lopettamisista toisella 
asteella tapahtuu ensimmäisen 
puolen vuoden aikana. 

• 5. luokan koulumenestys 
ennustaa 2. asteen 
keskeyttämistä

• Lopettamista ennakoi
• Huono päättötodistuksen keski-arvo 

(100)

• Sijaishuollon toimenpiteet (82)

• Ahdistus/masennus oireet (78)

• Luvattomat poissaolot (60)

• Lastensuojelun avohuollon asiakkuus

• lapsiperheköyhyys

• Kansainvälisiä indikaattoreita 
kuudennella vuosiluokalla

• Huono koulumenestys 
(erityisesti ma ja en)

• Vuosittainen poissaolomäärä 
yli 20%

• Koulukielteisyys

Landell 2021

Koulupudokkuuteen vaikuttavia tekijöitä 
toisella asteella
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Mukaeltu Hayne, Gren-Landell, Melvin & Gentle-Genity 2019

Yksilöön 
liittyvät 

Perheeseen

liittyvät 

Yhteiskuntaan 
liittyvät

Kouluun 
liittyvät

Poissaoloihin vaikuttavia riskitekijöitä

Ahdistuneisuus
Masennus
Somaattiset oireet, kivut
Neurobiologiset häiriöt 
(autisminkirjo, ADHD)
Puutteet tunnesäätelyssä
Taipumus negatiiviseen ajatteluun
Taipumus yliyleistämiseen

Yhteiskunnan muutokset
Yksilöön kohdistuvat paineet -
kilpailu
Epävarmuus tulevaisuudesta

Huoltajien päihde ja/tai 
mielenterveysongelmat
Perheen sisäiset vuorovaikutuksen 
ongelmat, perhedynamiikan haasteet
Huoltajan negatiivinen suhtautuminen 
kouluun
Ylisuojelevat vanhemmat

Ongelmiin keskittyvä, tuomitseva ja 
rangaistuspainotteinen toimintakulttuuri
Riittämätön tuki oppimisvaikeuksiin, 
puutteellinen lukutaito
Oppilaiden ja opettajien väliset 
vuorovaikutusongelmat
Vähäinen kodin ja koulun välinen 
yhteistyö
Yksinäisyys
Kiusaaminen ja siihen puuttumattomuus
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Oppioikeuden
evääminen
lainsäädännössä

Lastensuojelun Keskusliitto: Perhe tarvitsee apua arkeen, kun sillä on erityisiä tarpeita

VIP-verkoston tietoiskut: Perusopetuslaki 18 §, erityiset opetusjärjestelyt

36 §
Kurinpito

18 §
Erityiset 
opetus-

järjestelyt

Lääkärin-
lausunto 
sairaus-
lomasta

https://www.youtube.com/watch?v=KTBSWaaR-Wc
https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/


Huomio niveliin

• Opintopolun isot
siirtymät

• Koulun vaihtuminen
kesken perusopetuksen
HOKS: Sijoitetut lapset
ja nuoret

• Kouluun paluu
keskeyttämisen jälkeen

Miten oppilaan 
hyvinvointia 

tuetaan 
nivelvaiheisissa? 

Yhteisön ja ryhmän 
vastaanottokyky ja -

osaaminen;   
tunnetaitojen opetus, 

oppilashuollon 
ammattilaisten työ 
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Kuntaan on laadittu monialaisesti 
ohjeet/toimintamalli,

miten toimitaan, kun kuntaan 
sijoitetaan lapsi. 

Lapsen koulupaikka valitaan hänen 
asuinpaikkansa perusteella 

lähikouluperiaatteella, yhdenvertaisin 
perustein. 

Lapsella on oikeus opiskeluhuollon 
palveluihin, kasvun ja oppimisen 
tukeen sekä oppilaanohjaukseen.

Lapsen opetuksen 
järjestämistä koskeva 

välttämätön tieto siirtyy 
opetuksen järjestäjiltä 

toisille, opetuksen 
järjestäjiltä sosiaali- ja 

terveydenhuollon 
toimijoille  ja 
päinvastoin.

Lapsi osallistuu häntä 
koskevien asioiden 
valmisteluun hänen 

ikänsä ja kehitystasonsa 
huomioiden. 

Jokainen yksikkö, missä 
sijoitettu lapsi kehittyy, 

kasvaa ja oppii on 
traumainformoitu.

Opening Doors: Trauma Informed Practice 
for the Workforce

Trauma-Informed Schools and Practices

https://vimeo.com/274703693
https://www.youtube.com/watch?v=TxL5Jw0TcDY
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Vip verkoston tietoiskut_Koulun ja lastensuojelun yhteistyö

Pesäpuu_Toimintamalli kuntaan 
sijaishuoltopaikan ja koulun yhteistyöhön

Pesäpuu: MindMe Koulutusprosessin 
materiaaleja

Haluatko varmistaa pykälätietoutesi? Lataa 
Kuntaliiton ”Kuinka voimme vahvistaa 
sijaishuollossa asuvan lapsen sivistyksellisiä 
oikeuksia ?” 

https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/
https://pesapuu.fi/wp-content/uploads/2020/08/Muistilista-kouluun.pdf
https://pesapuu.fi/toiminta/koulun-ja-lastensuojelun-yhteistyo/mindme-koulu-kuuluu-kaikille/


• Mielenterveyden 
ongelmia

• Kouluttamattomuutta

• Päihteiden käyttöä

• Yksinäisyyttä

• Syrjäytymistä

Seurauksia koulukäymättömyydestä

Esim. Heyne, Sauter & Meynard, 2015., Christle, 
Jolivette & Nelson 2007., Attwood & Croll, 
2006.

Vinnerljung 2010, Heino  & 
Johnson 2010, Kääriälä ym. 2018

Psyykkiset ja fyysiset sairaudet

Itsetuhoisuus

Peruskoulun keskeyttäminen

Muita alempi koulutustaso ja 
ilman ammattia jääminen

Työttömyys
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Kuinka monta luvatonta poissaolokertaa on liikaa?

Kansainvälinen tutkimus: Kolme 
kriteeriä kouluakäymättömyyden 
määrittämiseksi

1) Oppilas on ollut kahden viikon 
aikana 25% oppitunneista poissa      

2) Tänä aikana oppitunneille meno 
tuottaa hankaluuksia ja haasteita 
perheen ja oppilaan päivittäisiin 
rutiineihin

3) Oppilas on poissa 10 päivää 15 
viikon koulunkäyntijakson aikana
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Johanna Sergejeff, OKM

1.

3.
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Emotionaalisen, kognitiivisen ja toiminnallisen 
kiinnittymisen tukeminen 

1.



Kouluun kiinnittymisen ulottuvuudet

Tunneperäinen: oppimisen ilo, joukkoon kuuluminen, kiintyminen

Kognitiivinen: merkityksellisyys, hyödyllisyys, panostaminen, oppimisstrategiat

Toiminnallinen: osallistuminen, ahkeruus, tottelevaisuus

26
Virtanen, T.2016. "Student Engagement in Finnish Lower Secondary School".JYU 562.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/51563/978-951-39-6783-3_vaitos_2110_2016.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Arvaamaton
Aggressiivinen

Toimintakyvytön

Hidas

Aikuisia haastava 

Vetäytyvä 

Myötätuntoinen
Selviytyjä 

Reilu

Oppiva Ystävällinen

Sinnikäs

Ainutlaatuinen

Luova
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Epäonnistumisen
ennakointi

Kielteinen
minäkuva

Haasteiden
kokeminen
suoritus-

tilanteena

Tehtävien
välttäminen ja
passiivisuus / 
häseltäminen

Epäonnistuminen
todennäköistä

Kielteinen
palaute

Hallinnan tunne, 
myönteinen

minäkuva

Haasteiden
kokeminen
oppimis-
tilanteina

Tehtävä-
suuntautunut

käyttäytyminen
ja yrittäminen

Onnistuminen
todennäköistä

Myönteinen
palaute

Palautteen merkitys oppilaalle ja henkilöstölle



Ilopuhe

Välittämispuhe

Arvostuspuhe

Ratkaisupuhe

Onnistumispuhe

Tulevaisuuspuhe

Koulun arvot ja asenteet 
sekä toimintakulttuuri 
heijastuvat käsitteistä, 
sanoista ja puheesta. 

Sanat siunaavat tai 
satuttavat.

Millaista puhetta sinä puhut?



Oppija haluaa kokea Autonomiaa 

Minä saan päättää asioistani ja 

omistan elämäni. Minua kuullaan. 

Yhteenkuuluvuutta

Minä kuulun tähän ryhmään, 

tähän kouluun. 

Pystyvyyttä

Minä osaan  asioita ja pystyn 

vastaamaan haasteisiin.Deci & Ryan, Itsemääräämisteoria (motivaatioteoria)
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Pesäpuu: Koulupalaverit

Kesto 3:08 min.

AUTONOMIA

Lastensuojelun Keskusliitto: Nuorten päivä 2020
Kesto 1:31

KESY-kortit ja toimintamalli on helppokäyttöinen 

apuväline lapsilähtöiseen keskusteluun.

Kyseessä voi olla kolmiportaisen tuen HOJKS- tai HOPS-

keskustelu, kehitys- tai arviointikeskustelu, opetuksen 

ja kuntoutuksen tai moniammatillinen yhteispalaveri 

jne. KESY:n kuvat sisältävät koulun keskusteluissa 

käsiteltävät aihepiirit. Teoriatausta nojaa myönteiseen 

tunnistamiseen sekä affektiiviseen ja positiiviseen 

pedagogiikkaan.

SYKE – Syventävä keskustelu

Kuvamateriaali kouluun, kotiin, oppilashuoltoon ja muihin tilanteisiin, joissa 

keskustellaan nuoren kanssa.

SYKE sisältää nuoren arkeen liittyviä kuvakortteja, sanakortteja ja alustan. 

Sijoittamalla kortteja kolmiosaiselle alustalle nuori jäsentää elämäänsä ja kertoo 

kokemuksistaan, haasteistaan ja vahvuuksistaan itselleen sopivalla tavalla.

Mihin se perustuu? Teoreettisesti SYKE perustuu myönteiseen tunnistamiseen sekä 

positiivisella tavalla nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi tulemiseen. Kortit tukevat 

nuoren ilmaisua ja keskustelun dialogisuutta. Ne tuovat kohtaamiseen mukavaa 

tunnelmaa ja toiminnallisuutta.

Podcast
Kesto 24 min.

Osallisuus lastensuojelussa -podcastin toisessa jaksossa 
puhutaan sijaishuollon ja koulumaailman yhteydestä ja 
yhteistyöstä. Miten koulun henkilökunta voi olla avuksi 
nuorelle? Miten tieto lastensuojelun asiakkuudesta vaikuttaa 
suhtautumiseen koulussa? 

https://www.youtube.com/watch?v=79lJhrqDBi0
https://www.youtube.com/watch?v=KA7I_57O8Zs
https://soundcloud.com/osallisuuden-aika/sijaishuolto-ja-koulumaailma?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fosallisuuden-aika%252Fsijaishuolto-ja-koulumaailma


Lähde: Jukka Mielikäinen, Lappeenranta

YHTEENKUULUVUUS

Kunnan vuoden 
painopistealueet tai 

kehittämisen 
tavoitteet/Visio kirjataan 

jokaisen koulun 
lukuvuosisuunnitelmaan 
yhteisen, sovitun rungon 

mukaisesti.

Useissa kunnissa on 
painopistealueena ollut 

osallisuus ja 
ryhmäytyminen.
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Lähde: Lappeenrannan 

kasvatus- ja 

opetustoimi. Lappeen 

koulu. Ville Laivamaa, 

Kasvun ja oppimisen 

tuen päivät 2020. Turku.

PYSTYVYYS



www.otf2017.f
i

Pedagoginen interventio Koulunkäyntiin liittyvä 

interventio

Terveydentilaan liittyvä 

interventiot

Alkutilanteen 

toteaminen ja 

suunnitelman 

tekeminen

Luki-interventio:

• Ryhmäseula vuosiluokan luokalle/luokille

• Ryhmän kokoaminen ja harjoittelusuunnitelman 

tekeminen (max 10 oppilasta)

• Tavoitteen asettaminen (esim. 

lukunopeus kehittyy neljän viikon aikana 10 

sanaa/90s)

• Riittävä harjoittelumäärä, sopiva taso 

(positiivisen palautteen mahdollistaminen), 

riittävän usein

Vuorovaikutustaitojen interventio

• Opettajan/opettajien nostamat huolet 

oppilaista, joilla aggressiivista tai vetäytyvää 

käytöstä

• Yhteys huoltajiin ja ryhmästä kertominen 

(minkä tuntien aikana toteutus ja kuinka usein, 

liittyykö kotitehtävää/keskusteluaiheita kotiin)

• Tavoitteen asettaminen (esim. Oppilas 

tunnistaa itsestään, milloin tilanne alkaa 

suututtaa -> osaa kertoa aikuiselle

• Ryhmäkoko 2-4 lasta

Unirytmiin liittyvä interventio

• Opiskeluhuoltoryhmän tietoon on tullut 

hyvinvointikyselyn perusteella, että useampi 

oppilas oireilee päivän aikana liian vähästä 

unimäärästä johtuen

• Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä 

suunnitellaan unirytmiä seuraava interventio 

koko luokalle

• Tavoitteena, että oppilaat (ja huoltajat) 

tulevat tietoiseksi unen määrään ja 

laatuun liittyvistä seikoista

• Määritellään seurantajakson pituus

Suunnitelman 

toteutus

• Työnjako aikuisten kesken (opettaja, erkka, 

ohjaaja, huoltaja)

• Vuorovaikutus, kannusteet, seuranta

• Työnjako aikuisten kesken (kuraattori, 

koulupsykologi, erityisopettaja, opettaja, 

ohjaaja, huoltaja)

• Miltä oppitunneilta pois, miten oppitunnin 

sisältö hoidetaan, voidaanko interventio 

"laskea" oppiaineen sisälle

• Työnjako aikuisten kesken 

(kouluterveydenhoitaja, opettaja, huoltaja)

• Millä oppitunneilla unipäiväkirja täytetään

• Annetaanko erityistä palautetta interventioon 

liittyen → seurataan aktiivisuutta 

oppitunneilla/läksyjen tekemistä

Arviointi ja 

jatkon 

päättäminen

• Jakson jälkeinen mittaus

• Eriyttämisen jatkossa

• Jatketaanko tai muokataanko 

interventiosuunnitelmaa

• Kartoituksista interventioihin

• Jakson jälkeinen tsekkaus esim. Wilma-

merkintöihin, kotipalautteeseen, 

opettajapalautteeseen, saatuihin 

kannustepalautteisiin

• Oliko jakson pituus sopiva esim. 2x/vk, 10 vkoa

• Miten tilannetta seurataan?

• Martti-ryhmä

• Jakson jälkeen kysytään palautteet huoltajilta, 

oppilailta ja opettajilta

• Onko tarpeen jatkaa yksilöllisemmin muutaman 

oppilaan kanssa

• Lyhyt unipäiväkirja

• Kouluikäisen mielenterveysongelmien tuki ja 

hoito perustason palveluissa

Interventiot - toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan oppimiseen, koulunkäyntiin, terveydentilaan

Suvi Sankinen & Merja Koivisto 2021

https://finrainfo.fi/wp-content/uploads/2020/02/Kielikukko-3-2019-www.pdf
https://www.varkaus.fi/sites/default/files/atoms/files/Lyhyt%20kuvaus%20ryhm%C3%A4muotoisesta%20k%C3%A4ytt%C3%A4ytymisen%20erityisest%C3%A4%20tuesta.pptx
https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/TEKO-unipaivakirja-tehtavatinter-1.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140590/OHJ2020_006%20verkko%20u.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Tutkitut pedagogiset 
menetelmät vaativassa 

erityisessä tuessa.
Esimerkiksi opettajan tekemät 
järjestelyt kaverisuhteiden ja 

vertaisvuorovaikutuksen 
tukemiseksi; strukturoidut 

opetustilanteet, mallin 
näyttäminen jne. 

Käypä hoito –suositukset

Esimerkiksi käytöshäiriöiden 
ehkäisy 

→ Koulussa toteutettavat 
tunne-, vuorovaikutus- ja 
ongelmanratkaisu- taitoja 

kartuttavat ohjelmat

Psykiatrisessa 
erikoissairaanhoidossa 

hoidettujen lasten ja nuorten 
koulunkäynnin tukeminen 

(väitös)

Esimerkiksi: Lapsen 
omatahtisessa kehityksessä 

tukeminen ja yksilöllinen 
huomioiminen, räätälöidyt ja 

joustavat ratkaisut

https://www.tuvet.fi/materiaali/

Hyvinvointitaitojen 
harjoittelu

Ratkaisukeskeisyys

Joustavan 
perusopetuksen 

elementit

KÄYPÄ HOITO: Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) Piia Ruutu: Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa 
hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin 
tukeminen perusopetuksessa ja sairaalaopetuksen 
koetut vaikutukset koulunkäyntiin

Onnellisuus-, vahvuus-, läsnäolo-, ihmissuhde-, Itsensä 
johtamisen taidot ja ajattelutaidot sekä ratkaisukeskeisyys
Tunne- ja vuorovaikutustaidot

http://all-aboard-erasmus.eu/solution-based-
school-culture-finland/

Pesäpuu: Älyä tunteet -menetelmä 

pähkinänkuoressa Kesto  n. 13 min. 

https://www.tuvet.fi/materiaali/
https://www.kaypahoito.fi/kht00135
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5547-4
http://all-aboard-erasmus.eu/solution-based-school-culture-finland/
https://www.youtube.com/watch?v=9YGVBtKZjBc


Vaativan erityisen tuen pedagogiset ratkaisut 

• Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 
kansainvälisestä tutkimuksesta →
suomenkieliset kirjallisuuskatsaukset 
tutkimusperusteisista pedagogisista 
menetelmistä opettajankouluttajien ja 
opettajien käyttöön  

• Tutkimusperustaisten menetelmien 
käyttö erityisopettajakoulutuksen 
harjoittelussa

• Yliopistojen yhteisten opintojaksojen 
suunnittelu ja toteuttaminen

https://www.tuvet.fi/materiaali/

https://www.tuvet.fi/materiaali/
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Käytöshäiriöt -
Käypä hoito -
suositus

• Ennaltaehkäisy tehokkain tapa taklata
käytöshäiriöitä

• Pois rankaisukeskeisyydestä --> myönteiset
kasvatus- ja ohjausmenetelmät

• Tunne- ja vuorovaikutustaitojen
opettaminen ja ohjaaminen koko
ikäluokalle

TYKS lastenpsykiatrian erikoislääkäri Aino Talonpoika 17.4.2019

KÄYTÖSHÄIRIÖIDEN HOITO
• aina ensisijaisesti psykososiaalista • laaja-alaista • 

oheishäiriöiden tehokas kuntoutus ja hoito – kehitykselliset 
vaikeudet – ADHD • joskus myös lääkkeellistä • 

sairaalahoidosta ei juurikaan hyötyä



www.otf2017.f
i

• Oppilasta ohjataan ajattelemaan toiveita ja saavutuksia 
ongelmien ja niiden syiden pohdinnan sijaan 

• Keskitytään vahvuuksiin, tavoitteisiin ja päämääriin 

• Tavoitteet saavutetaan pienin askelin, toimimalla ja kokeilemalla

Ratkaisukeskeinen lähestymismalli

Ihmekysymys

• Mitä oppilas toivoo?

• Minkälaista elämä olisi, jos 
toiveet täyttyisivät?

• Mistä muut huomaisivat, että 
ongelmat on ratkaistu?

Poikkeuskysymys

• Mitä olet jo tehnyt tai 
teet, mikä voisi auttaa 
sinua löytämään 
ratkaisun?

Selviytymiskysymys

• Huomaan, että asiat ovat 
olleet sinulle todella vaikeita, 
mutta olet kuitenkin tullut 
kouluun. Miten pystyt siihen?

• Sano kolme asiaa, josta sinua 
voi kehua.

Asteikkokysymys

• Asteikolla nelosesta  kymmeneen, 
(kymmenen on ratkaisu ja nelonen 
pahin mahdollinen tilanne) missä 
kohdalla olet nyt? 

• Miten luottavainen olet, että pystyt 
etenemään edes yhden pykälän? 

• Kun olet edennyt, mikä asia 
muuttuu elämässäsi?

• Milloin ja miten sinä ja muut 
tiedätte? 

Lähde: Harvard Health Publications, Terve.fi -sivusto
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Kirjeitä 
itselle!



Pari perustetta 
eriyttämiselle, 

hyvinvointitaitojen 
opettamiselle ja 

yhteistyölle 



Oma linja_infopaketti
Oma linja -hanke on Strategisen tutkimuksen 

neuvoston rahoittama hanke, joka keskittyy 

taklaamaan syrjäytymistä peruskoulussa. 

Hankkeessa suunnitellaan tutkimustietoon 

perustuva Oma linja -ohjelma, jonka tarkoitus on 

helpottaa toisen asteen koulutukseen siirtymistä. 

Lisäksi Oma linja tarjoaa päättäjille tutkittua tietoa 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

http://omalinja.fi/wp-content/uploads/2016/03/Oma_Linja_infopaketti1_colour.pdf


Alkumittaus – matematiikan  ja äidinkielen ja kirjallisuuden  osaaminen ensimmäisen luokan alussa
Alkumittaus, KARVI 2019

Kun otoksesta poistetaan 15% heikoimmista pistemääristä ja 15% parhaimmista pistemääristä, 

jäljelle jää 70% oppilaita, joiden väliset osaamiserot ovat kolmen ikävuoden suuruiset.

Miten tarpeeseen vastataan 1. luokalla?

https://karvi.fi/app/uploads/2019/07/KARVI_1719.pdf
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• Mielenterveyden häiriöt ovat tällä hetkellä nuorten 
yleisin terveysongelma (masennusoireet, 
ahdistuneisuushäiriöt) - resurssit ei ole samaan aikaan 
kehittyneet 

• Erikoissairaanhoitoa tarvitsevien nuorten määrää voidaan 
vähentää viemällä matalan kynnyksen palveluja sinne, 
missä nuoret ovat – rohkeita interventioita tarvitaan 

• Nuorten hyvinvoinnin tukeminen on ennaltaehkäisyä 
mielenterveyden häiriöille

Nuorten mielenterveys 

Nuorisopsykiatri Max Karukivi, VIP –verkostopäivät Turku 9.10.2019
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SUOJATEKIJÄT RISKITEKIJÄT

Sisäisiä 
tekijöitä

Ulkoisia 
tekijöitä

Fyysisestä terveydestä huolehtiminen

Kyky sanoittaa ja ilmaista tunteita

Kyky ratkaista ongelmia ja ristiriitoja

Mieltä askarruttavista asioista puhuminen

Kyky luoda ja ylläpitää ystävä- ja kaverisuhteita

Itsensä toteuttaminen mm. harrastusten kautta

Itsensä arvostaminen ja hyväksyminen

Hyväksytyksi tulemisen tunne

Perimä

Varhaiset ihmissuhteet

Itsetunnon haavoittuvuus

Huonot suhteet kavereihin, vanhempiin, läheisiin

Eristäytyminen ja vieraantuminen tutuista 

ihmissuhteista

Avuttomuuden tunne

Huonommuuden tunne

Biologiset tekijät, kehityshäiriöt

Sairaudet

Koulussa käyminen, opiskelu ja työnteko

Perhe, ystävät ja läheiset ihmiset

Turvaverkon jäsenten tuki ja hyvät suhteet turvaverkon ihmisiin

Kyky uskaltaa ja osata hakea apua ajoissa auttamispalveluista

Turvallinen kasvuympäristö

Vanhempien työ ja toimeentulo

Kuulluksi tuleminen

Erot ja menetykset

Väkivalta, kiusaaminen

Alkoholin tai muiden päihteiden käyttö

Syrjäytyminen 

Haitallinen elinympäristö

Työttömyys tai sen uhka

Psyykkiset häiriöt

Hyväksikäyttö

MIELENTERVEYDEN

Kuvio 1. Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät (Erkko & Hannukkala 2013)

Ennaltaehkäisy Ongelmien hallinta





ADHD nuoren kokemuksia koulusta
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Case Lappeenranta: Tuen järjestäminen

Ratkaisukeskeinen
koulukulttuuri_

http://all-aboard-erasmus.eu/solution-based-school-culture-finland/
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11/30/2021

Yhteiset toimintatavat koulussa ja kotien kanssa: 
poissaolojen seuranta, kirjaaminen ja niihin reagointi

2.



Tuuliviiri

1. Olen sitoutunut koulumme arvoihin ja vahvistan niitä omalla toiminnallani
käytännössä. 

2. Keskustelemme työyhteisössämme toimintakulttuuristamme ja havainnoimme
jatkuvasti mahdollisia kehittämistarpeita.

3. Koulussamme on määritelty ennaltaehkäisevän työn toteuttaminen ja varhaisen
puuttumisen käytännöt. 

4. Kunnassamme on sovittu toimintamalli poissaolojen seurantaan ja puuttumiseen. 

5. Oppilaat, huoltajat, opettajat ja opiskeluhuollon ammttilaiset ovat tietoisia mallista. 
Ammattilaiset on koulutettu ja osallistettu mallin käyttöön.

6. Monialaiset verkostot kuten lastensuojelu ja erikoissairaanhoito ovat tietoisia kunnan
mallista ja omasta roolistaan siinä.

7. Toimintamallin toimivuutta arvioidaan ja seurataan sovituilla tunnusluvuilla ja 
mittareilla. 

50

Kyllä!              En tiedä!   Ei 
toteudu!
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Poissaolojen seuranta ja puuttumisen portaat

https://vip-verkosto.fi/wp-
content/uploads/2019/04/P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseud
un-poissaoloihin-puuttumisen-malli_27032019.pdf

Poissaolomallien 
haasteita?

https://vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2019/04/P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseudun-poissaoloihin-puuttumisen-malli_27032019.pdf
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Vanhempi, 
huoltaja

Opettaja, ohjaaja 
opiskeluhuollon 
ammattilainen

Lapsi, 
nuori, 

oppilas

• Keskeinen rooli
• Usein osa ongelmaa ja myöskin sen 

ratkaisua
• Vanhempien hyvinvointi?
• Osallisuus ja kuuleminen
• Jos lapsi ei ota apua vastaan, 

voitaisiinko vanhempia/huoltajia 
tukea vahvemmin?
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Koulutusta yhteistyöhön liian vähän

• Huolestuttavana Orell pitää havaintoja opettajien keskinäisen puheen laadusta. 
Haastattelututkimus toi esiin, että kollegiaalisissa keskusteluissa kodin ja koulun 
yhteistyöhön liittyvässä puheessa jäädään usein voivottelun tasolle tai 
innokkaimmat yhteistyön tekijät kokevat kollegoiden taholta jopa väheksyvää 
asennetta.

• Kaikki tutkimukseen haastatellut opettajat kokivat saaneensa hyvin vähän 
koulutusta osana opettajankoulutusta ja sen jälkeen. Lisäksi osa kyseenalaisti 
mahdollisuutta oppia taitoja koulutuksessa.

• On mielenkiintoista, että opettajien ammattikunta ei usko opettamiseen. Oman 
tutkimukseni perusteella kuitenkin väitän, että opiskelemalla erilaisia 
yhteistyökäytänteitä ja harjaannuttamalla omaa ajattelua reflektiivisyyteen 
pääsee jo pitkälle.

Kodin ja koulun yhteistyö

Orell, Miina 2020. Väitös Kodin ja koulun yhteistyö – oletus yhteisestä ymmärryksestä?

Huoltajat toivovat opettajalta tukea kasvatusasioihin. 

Voisiko koulun henkilöstö sopia yhdessä, miten kotien kanssa tuetaan lapsen oppijaminäkuvan ja 

itsetunnon kehittymistä sekä hyvinvointitaitojen harjoittelua?

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8250-9
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Uudenlaista yhteistyötä
• Resetti-toiminnassa 2017–2020 on 

kokeiltu ja mallinnettu huoltajien 
kanssa tehtävän yhteistyön 
uudenlaisia muotoja ja käytäntöjä 
*useassa kunnassa ja Valterissa.

• Esimerkiksi vertaisryhmä 
yläkoululaisten koulupudokkaiden 
vanhemmille

- Kutsu kaikille, joiden lapsella
tietty määrä poissaoloja 
wilmassa (Sipoo)

* Espoo, Helsinki, Kirkkonummi, Lohja, Oulu, Sipoo, Vantaa
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3:51

https://vanhempainliitto.fi/videot/

Miten sinua olisi voitu koulutiellä tukea paremmin?
Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen tuen tarpeiden huomaaminen vaatii tietoa, taitoa ja 
ennen kaikkea avointa ja luottamuksellista kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä. Samin 
osalta kiusaamiselta suojeleminen olisi pelastanut monelta nuoruudessa ja aikuisiässä koetulta 
vastoinkäymiseltä. Videolla kuulemme myös esimerkkejä siirtymävaiheisiin ja 
vuorovaikutukseen liittyvästä problematiikasta.
Kokemusasiantuntijana Sami Rousu. Aslak Rantakokko haastattelee

2:06

https://vanhempainliitto.fi/videot/
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VIESTINNÄN 
MERKITYS!

Oppilaat

Huoltajat

Opetushenkilöstö -
vastuuhenkilö

Oppilashuollon
ammattilaiset
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Esittele itsesi.

Kerro ryhmässä kuntanne 

hyvä käytänne 

kouluakäymättömyyden 

kampittamisessa.

Valitkaa yksi (sukunimi aakkosten ensimmäinen) 

kirjaamaan käytänteenne 

chattiin pääryhmässä.
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11/30/2021

Monialainen (toimijainen) yhteistyö poissaolojen syiden 
arvioinnissa ja tuen järjestämisessä, 

selkeä ammattiryhmien välinen työnjako

3.
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Johanna Sergejeff

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
Koulupoissaolojen oireet ja syyt  

www.tuuve.fi
https://bit.ly/ISAP_FI

Johanna Sergejeff
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VIP-verkosto: Puustjärven alustus koulunkäyntikyvystä

Koulunkäyntikyvyn arviointiseula
Tämä matalan kynnyksen arviointiseula on 
tarkoitettu apuvälineeksi tilanteisiin, kun on huoli 
oppilaan koulunkäynnistä. Arviointiseula auttaa 
hahmottamaan suuntaa antavasti, millä alueella 
oppilaan koulunkäyntikykyä tulee vahvistaa.

Valteri: Koulunkäyntikyvyn arviointiseula

https://vip-verkosto.fi/vip-tietoiskut/
https://koulu.toimintakykyarvio.fi/


TUEN KÄSI

https://sites.google.com/oppivantaa.fi/oppimisentuki/oppimisen-tuki/koulupudokkaat

https://sites.google.com/oppivantaa.fi/oppimisentuki/oppimisen-tuki/koulupudokkaat
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15% tai enemmän=

kroonistunut/vaikea 

poissaolo

3-5 - 15% 
ongelmallinen 

poissaolo

3-5 % tai vähemmän 
”ongelmaton” poissaoloja

Monialaisen työn koordinointi ja yhteistyö 

5-10 % 
oppilaista

25-35% 
oppilaista

Kohdennetut 
interventiot

Intensiiviset 
interventiot

Ennaltaehkäisy 
ja yleinen tuki

Ahdistuneisuusperäisten poissaolojen vähentäminen 

Oppilaiden kiinnittymisen kohdennettu tukeminen

Perheiden tukeminen

Opettaja tai vertaismentorointi

Vaihtoehtoiset opetuksen järjestämistavat (PoL 18 §)

Perheiden tukeminen

Kohdennettu tuki

Terapeuttiset järjestelyt/interventiot

Koulun toimintakulttuurin ja ilmapiiriin panostaminen

Oikea-aikainen tuki 

Ohjausta ja opetusta tunne- ja sosiaalisiin taitoihin, 
hyvinvointitaitoihin 

Yhteistyö huoltajien kanssa, kodin tukeminen, kulttuurinen 
vastaanottavaisuus

Poissaolojen seuraaminen ja puuttumisen mallit

Konsultatiivinen työ

To
im

ijat ja vastu
u

t
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Esimerkki
kohdennetusta
ryhmästä

oppilaille, joilla on 
paljon poissaoloja, 
heikko motivaatio, ja 
he oireilevat vapaa-
ajalla väkivallalla, 
rikoksilla tai 
päihteiden käytöllä. 
Monella kotiolot ovat 
haastavat.

65Helsingin uutiset 12.11.2019

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/malmi-ryhmassa-nuoret-puhuvat-luottamuksellisesti-tunteistaan?fbclid=IwAR3SS13Z-Uvj2o0pKoiyQWO3_VOQ0fAaXsZTZJFjx05ClO1Ow9G1WJDk0tQ
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Esimerkkejä 
erilaisista 
pajatoiminnoista ja 
kuntouttavista 
pienryhmistä

Helsinki – Ote-toiminta 
Helsingin Ote-opetus ja perhetyö

Vantaa – Vantaan pajat

Äänekoski – NOTE-ryhmä

Varkaus – Emo-ryhmä

Jyväskylä – Oppipaja 

Suvi Sankinen 2020

https://vip-verkosto.fi/wp-content/uploads/2018/11/Helsingin-Ote-opetus-ja-perhety%C3%B6.pdf
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Oppilas

Psyykkinen 
sairaus

Somaattinen    
sairaus

Motivaatio-
ongelmat

Elämänhallinnan
pulmat

pienluokka

Jopo

VSOP

Koulupäivän 
lyhentäminen

ELAn/avustajan 
koulutapaamiset

opiskelu 
kotona & 
kokeet 
koulussa

Etsivä 
nuorisotyö

Ohjaamot

kotiopetus

Lastensuojelu & 
sosiaalitoimi

Nuorisotoimi Koulunkäyntiä 
vaikeuttavia tekijöitä

Koulun tarjoamat 
tukitoimet ja 
opintojen 
räätälöinti

Verkoston 
tarjoamat 
tukitoimet

Erityiset 
painoalueet

Oppimisvaikeuksien 
tutkiminen
Ja interventiot

striimaus

Verkko-opiskelu

Yksilöllinen 
oppilashuolto
ryhmä

sairaalakoulu

Tuettu 
verkko-
opetus ja 
yhteistyö
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http://www.socca.fi/files/7926/Koulupoissaolojen_interventiotaulukko_perusopetusikaisille.pdf

http://www.socca.fi/files/7926/Koulupoissaolojen_interventiotaulukko_perusopetusikaisille.pdf


TOIMENPITEET: Suunnitteilla 1) opas sijoitettujen lasten koulunkäynnin erityiskysymyksistä 2) monialainen seminaari
3) SISOTE –yhteistyön ja kehittämistoiminnan edistäminen ja ”synkronoiminen” kuntien tukena
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Tavoitteenamme oli uudistaa palvelujen rakenteita 

sote- ja maakuntauudistuksen linjausten mukaisesti. 

Suunnittelemme palveluiden ohjausta ja johtamista 

sekä loimme uusia työskentelytapoja, jotka 

perustuvat tutkimustietoon ja hyvin suunniteltuihin 

integroituihin toimintamalleihin.

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapset_ja_perheet/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/erityis-_ja_vaativimman_tason_palvelujen_uudistaminen
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http://www.tuuve.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kouluakaymattomatoppilaat_opas.pdf

https://torvub.be/torwebdat/p
ublications/t2021_18.pdf

http://www.valteri.fi/puoti/

https://www.valteri.fi/artikkelit/vetoapua
-kouluakaymattomille-nuorille/

https://jyx.jyu.fi/bitstream/hand
le/123456789/69914/URN%3aN
BN%3afi%3ajyu-
202006124159.pdf?sequence=1
&isAllowed=y

http://www.tuuve.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kouluakaymattomatoppilaat_opas.pdf
https://torvub.be/torwebdat/publications/t2021_18.pdf
http://www.valteri.fi/puoti/
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Merja Koivisto
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
merja.koivisto@valteri.fi

On helpompi rakentaa 
vahvoja lapsia,
kuin korjata 

rikkinäisiä aikuisia.                                                                        

Frederick Douglass (1818-1895)

Tule kahville!
https://www.valteri.fi/nettikahvila/

mailto:merja.koivisto@valteri.fi
https://www.valteri.fi/nettikahvila/
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• Ahtola, A. (2016). (toim.) Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Juva: PS-Kustannus

• Avola, P & Pentikäinen, V. 2019. Kukoistava kasvatus. Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja. Beepositive-kustannus.
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