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Valtio käynnisti lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen vuonna 2016. LAPE-hankkeen kes-

keisiä tavoitteita oli uudistaa lasten ja perheiden palvelut paremmin vastaamaan tarvetta. 

Vihdin kunta osana LAPE Uusimaata lanseerasi poissaoloihin puuttumisen mallin vastaamaan 

tarpeeseen yhtenäisestä moniammatillisesta ja -alaisesta tavasta puuttua luvattomiin poissa-

oloihin.  

Poissaoloihin puuttumisen malli on kehitetty yhteistyössä Vihdin, Karkkilan ja perusturvakun-

tayhtymä Karviaisen kanssa. Poissaolomalli otettiin käyttöön Vihdin ala- ja yläkouluissa maa-

liskuussa 2019. Osaksi kunnan suunnitelmallista toimintaa se hyväksyttiin osana lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelmaa kunnanvaltuuston kokouksessa 25.3.2019. Poissaolomallissa 

on määritelty tuntimääräiset poissaolojen kynnysarvot, miten toimitaan ja kuka puuttuu mis-

säkin vaiheessa. Opettajat ovat olennaisessa roolissa merkiten poissaoloja Wilma-järjestel-

mään ja seuraten niitä. Teoreettinen viitekehys ja tietoperusta rakentuvat koulupoissaolojen 

ja koulukieltäytymisen syihin ja seurauksiin. Ilmiö on haastava, ja koskee lapsen lisäksi myös 

hänen lähipiiriään. 

Opinnäytetyön tutkimuksellisen osion tavoite oli arvioida opettajien ja rehtoreiden käyttäjä-

kokemuksia poissaolomallista. Kysely lähetettiin kaikille ala- ja yläkoulun opettajille ja rehto-

reille, joita kyselyajankohtana oli noin 280 henkilöä. Kyselyyn vastasi 61 henkilöä. Puolistruk-

turoidulla tutkimuksella saatiin opettajilta ja rehtoreilta tietoa ja tuntemuksia päätöksenteon 

tueksi kehitettäessä kunnan toimintaa. Saatuja tuloksia kuvaillaan sanoin ja havainnolliste-

taan kuvioin. Vastaajat olivat tyytyväisiä yhtenäiseen poissaoloihin puuttumisen malliin. Mitä 

tutumpi malli on, niin sitä herkemmin sitä käytetään. Vastaajista noin 25% koki, että he eivät 

saa mallista apua käytännön työhön, tai siitä ei ole juurikaan apua käynnistettäessä yhteis-

työtä koulun ja kodin välillä. Tulkitsen tätä niin, että konkreettisia keinoja opettajan työs-

kentelyn avuksi kaivataan.  

Vastausten analysointi perustuu välittömien havaintojen tekemiseen, kohteesta saadun koke-

muksen pohdintaan ja reflektointiin. Yhtenä kyselyn tavoitteena oli vakiinnuttaa poissaolo-

malli osaksi perustoimintoja tuoden sitä tunnetuksi myös tämän kyselyn avulla.  
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The Finnish government launched a top project on child and family services (LAPE)in 2016. 
The main goals of the LAPE project were to modernize children's and family services to better 
meet the need. As part of LAPE Uusimaa, the municipality of Vihti launched a model for ad-
dressing absenteeism to meet the need for a single and unified, multidisciplinary and multi-
professional approach to addressing and intervening in unauthorized absences. 
  
The absence interventions model has been developed in cooperation with Vihti, Karkkila and 
Karviainen, a basic social and health association. The absenteeism model was introduced in 
Vihti comprehensive schools in March 2019. It was approved as part of the municipality's 
planned activities as part of the welfare plan for children and young at the municipal council 
meeting on 25 March 2019. The absence pattern defines hourly absences, how to proceed, 
and who is accountable at some point. Teachers play a vital role in recording and monitoring 
absenteeism in the Wilma system. 
  
The objective of the research section of the thesis was to assess the user experiences of 
teachers and principals in the absence model. The questionnaire was sent to all primary and 
secondary school teachers and principals, which was around 280 at the time of the survey. 
61 people responded to the survey. The semi-structured research gathered provided teachers 
and principals with information and feelings to support decision-making in developing munici-
pal activities.  
 
The results obtained are described in words and illustrated by graphs. Respondents were sat-
isfied with the uniform pattern of intervention. The more familiar the model, the more sensi-
tive it is to use. About 25% of respondents felt that they did not get model help for practical 
work, or that it was hardly a little help in starting a school-home partnership. I interpret this 
as the need for concrete ways of working. 
 
The analysis of the answers is based on making immediate observations, reflection and re-
flecting on the experience of the subject. One of the aims of the survey was to consolidate 
the absences model as part of the basic functions, and to make it known through this ques-
tionnaire. 
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1 Johdanto 

Valtion yhtenä kärkihankkeena vuosina 2015-2018 oli lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh-

jelma LAPE. Sen tavoitteena oli luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö 

sekä tukea perheen hyvinvointia. Tavoitteena oli siirtyä korjaavista palveluista kohti ennalta 

ehkäiseviä palveluita pyrkien samalla vastaamaan kustannusten kasvupaineisiin. Tavoitteena 

oli myös lisätä ja kehittää palveluiden vaikuttavuutta monialaisen yhteistyön avulla. (STM 

2019.) 

LAPE muutosohjelman yhtenä erillishankkeena lähdettiin selvittämään koulupoissaoloihin tai 

koulukieltäytymiseen liittyviä toimintamalleja eri maakunnissa. Tavoitteena oli kehittää yhte-

näinen valtakunnallinen malli poissaolojen seurantaa ja puuttumista varten esi- ja perusope-

tukseen. Tiedossa oli, että poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen vaihtelee yksiköiden 

välillä. Tehtyjä interventioiden vaikuttavuutta ei seurata, ja puuttuminen poissaoloihin ei ole 

suunnitelmallista. (Socca, 2019.)  

Vuonna 2018 Vihdissä ja Karkkilassa perustettiin opiskeluhuollon kehittämisryhmä, jonka teh-

tävänä oli suunnitella, kehittää ja lopulta lanseerata Vihtiin ja Karkkilaan poissaoloihin puut-

tumisen malli. Tämä Vihdin, Karkkilan ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteistyössä 

luoma yhtenäinen poissaolomalli osaltaan tehostaa poissaolojen seurantaa ja niihin varhaista 

puuttumista yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Poissaolomalli lanseerattiin kaikissa Vihdin 

ala- ja yläkouluissa alkaen 1.3.2019. Huhtikuun lopussa toteutin osana opinnäytetyötäni tutki-

muskyselyn kaikille Vihdin ala- ja yläkoulujen opettajille ja rehtoreille. Kyselyssä haluttiin 

kuulla heidän käyttökokemuksiansa ja tuntemuksia, sekä kehitysideoita poissaolomalliin liit-

tyen. Kysely ajoittui huhtikuun 2019 loppuun. 

Koulun rooli on tärkeä opetettaessa lapsille elämässä selviytymisen ja menestymisen välttä-

mättömiä välineitä ja keinoja. Myös yhteiskunnan arvot välittyvät heille koulunkäynnin yhtey-

dessä. Siksi koulusta kieltäytymistä pidetään vahingollisena sekä lapsen että yhteiskunnan 

kannalta. Koulunkäynnin välttäminen aiheuttaa merkittävää haittaa lapsen tulevaisuudelle. 

Poissaolojen pitkittyessä tai toistuessa säännöllisesti oppilas saattaa vieraantua saman ikäi-

sistä ystävistään. Hänen oppimisensa jää vajaaksi, opintosuorituksissa on puutteita ja arvosa-

nat alenevat. Koulukieltäytymisen syyt ovat moninaisia ja usein ne vaikuttavat lapsen itsetun-

toon sitä alentavasti. Pitkittyneet poissaolot lisäävät riskiä syrjäytyä, ja niillä voi olla pitkä-

kestoisia sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä seurauksia. (Soisalo, Kinnarinen & Haarala 

2019, 6-7.) 

 



 7 
 

 

2 Tutkielman lähtökohdat 

Vihdin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu perusopetuslain ja -asetuksen 

sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta (Perusopetuslaki 

1998). Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoit-

teet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Pai-

kallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys 

sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja teh-

tävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perus-

tan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka lin-

jaa opetuksen järjestäjä toimintaa sekä koulujen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen 

toiminnan muuhun toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. 

(OPS2016, 7-8.) 

Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvis-

taa koulutuksellista jatkumoa. Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon muut pai-

kalliset suunnitelmat, kuten lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-

telma (Lastensuojelulaki 2007, 12§). Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on 

tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään pyrkien tarjoamaan perheelle 

tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun 

piiriin (Lastensuojelulaki 2007, 2§). 

Perusopetuslaki velvoittaa kunnan laatimaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä kodin ja 

koulun yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä 

hoitavien viranomaisten kanssa (Perusopetuslaki 1998, 15§). Oppilaalla on perusopetuslain 

turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaista perusopetusta. 

Hänellä on myös oikeus saada oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tu-

kea heti tuen tarpeen ilmetessä. (Perusopetuslaki 1998, 30§). Oppilaalla on myös velvollisuus 

osallistua opetukseen, johon hänet on otettu, jollei hänelle tilapäisesti ole myönnetty vapau-

tusta (Perusopetuslaki 1998, 35§). 

Perusopetuslain henki on se, että tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimi-

sen edistymistä ja koulunkäynnin tilaa arvioidaan jatkuvasti. Jokaisen opettajan tehtävänä on 

ohjata ja tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus 

liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaan kanssa käytyihin keskusteluihin. 

Huomiota kiinnitetään oppilaan arjenhallinnassa, opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa 

mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin.  

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas 

saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. (Valtioneuvos-

ton asetus 2012, 422/2012.) Kun oppilaalla on tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön 
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merkitys korostuu. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät 

huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. 

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuol-

losta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti kou-

lun kasvatus -ja opetustehtävään. Oppilaalla on oikeus saada sellainen oppilashuolto, jota 

opetukseen osallistuminen edellyttää (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013, 9§). Oppilashuol-

toa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisölli-

senä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilölliseen oppilas-

huoltoon (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013, 3§). Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa 

keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppi-

laaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Oppilashuolto järjestetään mo-

nialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä 

muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013, 9§). Op-

pilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään koulu-

yhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitel-

mallista arviointia (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013, 25§). 

Yllä on kuvattu osa siitä laajasta lainsäädännöllisestä perustasta, joka osapuolia määrää, vel-

voittaa ja toisaalta antaa oikeutusta toimia lapsen ja perheen parhaaksi. Niin ikään kunnan 

suunnitelmat, määräykset ja ohjeet ohjaavat toimintaa ja muokkaavat osaltaan toimintakult-

tuuria. Sosiaalihuoltolaki (SHL 2014) ja lastensuojelulaki (LSL 2007) painottavat varhaista 

puuttumista ja ennalta ehkäisevää toimintakulttuuria ja työtapaa. Myöhemmin kuvattu pois-

saoloihin puuttumisen malli on linjassa myös näiden lakien kanssa niitä enempää tässä yhtey-

dessä avaamatta. 

 

2.1 Tausta 

Vihdin kunnan opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen to-

teuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Oppilashuoltosuunnitelma on linjassa Vihdin kunnan 

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa pyrkien osaltaan vastaamaan hyvinvointi-

suunnitelmassa kirjattuihin tarpeisiin ja tavoitteisiin.  

Vihdissä toteutetaan valtakunnallista näkemystä perusopetuksen tehtävästä. Jokaisen vihtiläi-

sen koulun opetus- ja kasvatustehtävä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvin-

voinnin edistämistä ja tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetuksen yhteiskunnalli-

sena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusope-

tuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää suku-

puolten tasa-arvoa. (Vihti OPS, 8.) 
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Koulupäivän päätavoitteena ovat oppiminen ja kasvaminen turvallisessa ympäristössä. Oppi-

miselle luovat pohjan turvallisuus, joustavuus, viihtyisyys, läsnä olevat ja kohtaavat opettajat 

sekä muut aikuiset yhteistyössä huoltajien kanssa. Yhteisöllisen oppilashuollon mukaan kasva-

tustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille, tehtävästä riippumatta. 

Oppimisympäristön tulee luoda puitteet, jotka tukevat turvallista, motivoivaa ja vaihtelevaa 

koulupäivää. (Vihti OPS, 22.) 

Kuten edellä jo mainittu, ensisijainen oikeus ja velvollisuus huolehtia lapsen ja nuorten kas-

vusta ja kehityksestä on vanhemmilla. Kunnan järjestämien ja tarjoamien usein lakisääteisten 

palvelujen tehtävänä on turvata ja varmistaa hyvinvoinnin edellytykset. Lasten ja nuorten pe-

ruspalvelut, kuten neuvolat, varhaiskasvatus ja koulut, tukevat vanhempia heidän kasvatus-

tehtävässään. Kunta myös tarjoaa monenlaisia tukitoimia lapsille, nuorille ja perheille. Kun-

nallisen järjestelmän ohella myös erilaiset järjestöt, vapaa-ajan yhteisöt, seurakunta ja ur-

heiluseurat omalta osaltaan ovat tärkeässä roolissa. (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-

telma, 13.) 

2.2 Tutkielman tarkoitus 

Poissaolomallin tarkoitus on selkiyttää asetuksella, määräyksellä tai ohjeistuksella annettua 

oikeutusta tai velvoitetta puuttua luvattomiin poissaoloihin. Tutkielman tarkoitus on osaltaan 

tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi kehitettäessä kunnan toimintoja. Tämän luvun tarkoitus 

on tuoda kirjoittajan omaan sekä lukijan tietoisuuteen poissaolojen taustalla olevia tekijöitä, 

ja niiden mukanaan tuomia kasvun ja kehityksen riskitekijöitä tai vajeita. Pyrkimyksenäni on 

tuoda esille, miksi varhainen poissaoloihin puuttuminen on tärkeätä, ja sen edellytyksenä toi-

miva yhteistyö koulun ja kodin välillä. 

Vihdissä perusopetuksessa toteutetaan varhaista puuttumista, jossa oppilasta tuetaan opiske-

lussaan ja hyvinvoinnissaan yhteistyössä perheiden ja muiden toimijoiden kanssa niin, että op-

pilas pystyisi etenemään opinnoissaan ja kasvamaan tasapainoisissa olosuhteissa ominen edel-

lytystensä mukaisesti. Varhaisella puuttumisella ja tuella pyritään vähentämään syrjäytymistä 

ja löytämään sujuva oppimispolku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tärkeää on hyvissä ajoin ha-

vaita ja tunnistaa riskitekijät, jotka saattavat johtaa tuen tarpeeseen. On toimittava ripeästi, 

jotta ongelmat eivät kasaantuisi ja kasvaisi. (Vihti OPS, 49-50.)  

Tuen tarpeen tunnistaminen alkaa yleensä luokassa opettajan huolesta ja havainnoista, jol-

loin opettajalla on vastuu puuttua asiaan. Varhaisen puuttumisen tarve nousee, kun lapsen 

käyttäytyminen herättää ihmetystä, lapsen kanssa ei päästä asetettuihin tavoitteisiin, esiintyy 

koulu-uupumusta ja väsymystä, tarkkaavaisuushäiriöitä, aggressiivisuutta, alisuoriutumista, 

vetäytymistä tai heikkoa itsetuntoa. (Vihti OPS, 50.)  
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Poissaolot saattavat aiheuttaa ja niistä voi seurata edellä kuvattuja ongelmia. Huoltajan tulee 

välittömästi ilmoittaa poissaolosta koululle, joko Wilmassa tai muulla viestintävälineellä. 

Opettaja kirjoittaa poissaolon syyn Wilmaan. Huoltajan vastuulla on, että lapsi suorittaa oppi-

velvollisuutensa. Jos oppivelvollisuuden suorittaminen vaikeutuu poissaolojen vuoksi, laadi-

taan koulun suorittamisesta suunnitelma yhdessä huoltajien ja oppilashuollon kanssa. (Vihti 

OPS, 37). Oppilaan poissaolojen seuranta on tärkeää. Oppilas, joka ei saavu kouluun tai pois-

tuu kesken koulupäivän ilman lupaa, on aina huoltajan vastuulla. Huoltajan tulee ilmoittaa 

oppilaan poissaoloista koulun lukuvuosisuunnitelmassa määritellyn käytänteen mukaisesti ja 

koululta ilmoitetaan luvattomista poissaoloista heti asian ilmaannuttua huoltajalle. (Vihti 

OPS, 80.) 

Runsaat poissaolot saattavat olla merkki oppilaan tuen tarpeesta. Jos oppilas on luvatta 

poissa tai poissaoloja (selvitettyjäkin) kertyy paljon, tai niitä on säännöllisesti, seuraa asiasta 

kasvatuskeskustelu oppilaan kanssa. Opettaja on myös yhteydessä kotiin ja selvittää asiaa. 

Tarvittaessa myös huoltaja kutsutaan kasvatuskeskusteluun. Tilanteen mukaan ja poissaolo-

mallin mukaisesti, oppilasta ohjataan kouluterveydenhuoltoon, koulukuraattorille tai muihin 

oppilashuollon tukipalveluihin. Koululta ollaan tarvittaessa yhteydessä myös sosiaalitoimeen 

(lastensuojeluilmoitus), mikäli oppivelvollisuutta ei hoideta. Poissaoloihin puuttumisen tarkoi-

tuksena on päästä mahdollisimman varhain tarttumaan poissaolojen taustalla oleviin syihin 

yhdessä oppilaiden, huoltajien ja tarvittaessa viranomaisverkostojen kanssa. Pitkittyneet 

poissaolot voivat hankaloittaa opinnoissa etenemistä, vaikuttaa oppilaan kaverisuhteisiin ja 

pahimmillaan lisätä syrjäytymisen riskiä. (Oppilashuoltosuunnitelma, 15.) 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, kasvun sekä kehityksen turvaaminen on jatkuva 

prosessi, jonka työn hedelmät näkyvät usein vasta vuosien viiveellä. Ilman ennalta ehkäisevää 

suunnitelmaa, toimeenpanoa ja monialaista työotetta toiminta ohjautuu helposti korjaavaan 

työhön. Lasten ja perheiden hyvinvointia edistää palvelujen oikea kohdentuminen oikeaan ai-

kaan. (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019, 38.) 

2.3 Tutkielman tavoite 

Tutkielman tavoitteena oli tehdä selvitys ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi kehitettäessä 

kunnan toimintaa. Tutkielman osana tehtiin kysely, joka lähetettiin kaikille Vihdin ala- ja ylä-

koulun opettajille ja rehtoreille. Kysely lähetettiin noin 280 henkilölle, ja vastauksia sain 61 

kpl. Kyselyn avulla halusin tietää, miten opettajat kokevat poissaolomallin, ja mitä hyvää tai 

kehitettävää siinä on. 

Poissaoloihin puuttumisen mallin tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien eh-

käiseminen ja varhainen tunnistaminen. Koulu osaltaan voi olla luomassa suojaavia tekijöitä 

lapsen kasvulle ja vahvistaa hänen kehitystään. Osa lapsista ja nuorista kohtaa elämässään 

erilaisia hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden 
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tunnistaminen on hyvinvointia edistävän ja ennaltaehkäisevän työskentelyotteen edellytys. 

(Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019, 20-21.) 

Vihdin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on neljä päätavoitetta. Tavoitteet ovat: 

• Vahva vanhemmuus perheen perustamisesta alkaen 

• Tasapainoisesti kehittyvä leikki-ikäinen lapsi 

• Osallistuva ja oppiva kouluikäinen 

• Myönteiseen tulevaisuuteen suuntaava nuori 

(Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019) 

Tähän kolmanteen tavoitteeseen, osallistuva ja oppiva kouluikäinen keskitytään tässä opin-

näytetyössä. Tämän tavoitteen jalkautumisen tueksi, ja helpottamaan käytännön työskentelyä 

kehitettiin poissaoloihin puuttumisen malli. Koulu on keskeinen lapsen kehitysyhteisö ja hy-

vinvoinnin areena. Peruskoulu antaa perustan elämään ja pyrkii varmistamaan koulutukselli-

sen tasa-arvon. Oppilaiden yksilöllisiin kasvua, kehitystä ja koulutusta uhkaaviin vaikeuksiin 

tarjotaan joustavia, monilaisessa yhteistyössä toteutettuja palveluita. Koulupoissaoloihin ja 

koulunkäynnin keskeytyksiin tarvitaan monialaista työskentelyä kodin, koulun, oppilashuollon, 

nuorisotyön, lastensuojelun ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen tukipalveluiden välillä. (Las-

ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019, 27-29). 

 

3 Poissaoloista ja niihin puuttumisesta 

3.1 Mediasta poimittua 

Yle Uutiset toteutti kyselyn opettajille ja rehtoreille marras-joulukuussa 2018 yhteistyössä 

Suomen Rehtorit ry:n ja OAJ:n kanssa. Kyselyyn vastasi 427 opettajaa ja 180 rehtoria. Kyselyn 

mukaan useimpien rehtoreiden mielestä ongelma on kasvanut. Hyvin harvoin poissaolo-ongel-

man voi selittää jollakin yksittäisellä syyllä. Todellisista syistä poissaolojen taustalla ei tiedä 

muu kuin nuori itse. Rehtorit vastasivat avoimiin kysymyksiin mm. seuraavilla tavoilla: 

”Koulukieltäytyminen on lisääntynyt. Oppilaiden poissaolojen taustalla on entistä monimut-

kaisempia mielenterveyden haasteita ja elämäntilanteita” 

”Yhtä yksittäistä syytä ei juuri koskaan voida osoittaa. Jos voitaisiin, olisi asiaa huomattavan 

helppo hoitaa” 

”Omaehtoisuus on lisääntynyt. Ei haluta tulla, ei kiinnosta, ottaa päähän” 
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”Isompi osa huoltajista on kykenemättömiä huolehtimaan siitä, että lapsi lähtee aamulla kou-

luun” 

Motivaatiotutkijat ovat huomanneet, että koulunkäyntiä vältteleville on kertynyt paljon huo-

noja kokemuksia koulusta. Yläkoulussa havaittujen motivaatio-ongelmien perusta voi olla va-

lettu jo alaluokilla. Välttämishaluisille kasautuu usein monenlaisia haasteita, kuten kyyni-

syyttä, kiinnostuksen puutetta ja kielteisiä tunteita.  

(YLE Uutiset 2019a, Opekysely) 

Lokakuussa 2018 YLE:n haastateltavana oli Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord. Hänen mu-

kaansa syrjäytymisestä on puhuttu jo kymmenen vuotta sitten, mutta juuri mitään ei ole ta-

pahtunut. Siitäkin huolimatta, että Suomessa on paras mahdollinen tieto siitä, miksi lapset ja 

nuoret syrjäytyvät. Nordin kertoo ison ongelman olevan se, että konkreettiset teot ja yhtei-

nen näkemys puuttuvat. Keskitytään todella paljon siihen, että tehdään erilaisia strategioita, 

mietintöjä ja tutkimuksia. Meillä on työryhmiä, jotka pohtivat tätä asiaa uudelleen ja uudel-

leen. Nord korostaa, että koulutus on äärimmäisen tärkeä asia. Lasten ja nuorten ongelmat 

tunnistetaan jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Painopistettä pitäisi siirtää korjaavista 

toimista ennalta ehkäiseviin toimiin. Haastateltu on sitä mieltä, että koulun tiedossa on suu-

rin osa tukea tarvitsevista. Pitäisi rakentaa varhaiskasvatukseen ja kouluun sellaisia tukimuo-

toja, joissa lasten lisäksi tuetaan myös heidän perheitään. (YLE 2018 Me-säätiö Nord). 

Keväällä 2018 perustetiin kansallinen VIP-verkosto tarkoituksenaan jakaa opettajille tietoa 

keinoista, joilla voidaan parhaiten auttaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. 

YLE Uutiset haastatteli lokakuussa 2018 VIP-verkoston kansallista koordinaattori Terhi Ojalaa. 

Hän oli sitä mieltä, että nykyisellään järjestelmä ei toimi. Yhä kasvava ongelma koko Suo-

messa ovat nuoret, jotka itse kieltäytyvät aamulla lähtemästä kouluun. Tällä hetkellä heitä 

on eniten yläkouluikäisissä, mutta pikkuhiljaa se valuu myös alakouluikäisiin. Ongelmaa ratko-

maan onkin perustettu monialaisia ”samaan maaliin pelaavia” työryhmiä. On pyritty yhdessä 

tekemiseen, harjoiteltu ongelmatilanteiden ratkaisua ja esitelty muille osallisille hyväksi ha-

vaittuja keinoja varhaiseen puuttumiseen. (YLE Uutiset 2019b, VIP-verkosto). 

Vihdin kunnassa ongelma myös tiedostettiin ja haluttiin synnyttää yhtenäinen poissaoloihin 

puuttumisen malli, sekä samalla tiivistää yhteistyötä ja tekemisen ymmärrystä eri viranomais-

ten kesken.  

3.2 Poissaolomalli 

Poissaoloihin puuttumisen porrasmallissa poissaolojen määrän kasvaessa kasvaa myös tuen ja 

tarjottavien palveluiden määrä. Poissaolomalli painottaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä 

ja ohjaa konsultaatioon poissaolotuntien perusteella. Mallissa on määritelty poissaolojen tun-

timäärä, jolloin velvoite toimia mallin mukaisesti syntyy. Siinä on myös kerrottu niistä 



 13 
 

 

toimenpiteistä, joihin kynnysarvon ylittymisen seurauksena ryhdytään. Mallissa kerrotaan, ke-

nellä tarvittavaa konsultaatio-osaamista on, ja milloin näihin tahoihin on syytä olla yhtey-

dessä. Malli etenee kevyemmistä tukimuodoista kohti erityisen ja tehostetun tuen muotoja 

lastensuojelulain mukaisten tukitoimien ollessa niitä viimesijaisia. Poissaolot voivat olla selvi-

tettyjä, sairauspoissaoloja, luvattomia tai muuten huolestuttavia poissaoloja. Tuntirajoissa 

seurantajako on yksi lukukausi. Mallin tavoitteena on tarjota selkeä rakenne ja työnjako pois-

saolojen seurantaan ja niihin puuttumiseen. Tavoitteena on tunnistaa koulupudokkuus jo var-

hain, sekä puuttua siihen nopeasti ja tehokkaasti.  

Ennalta ehkäisevä toiminta 

Ensimmäisellä portaalla painotetaan sujuvaa yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Opettajan 

velvollisuus on merkitä poissaolot Wilmaan ja seurata niitä systemaattisesti. Yhteisöllisen 

koko koulun henkilöstön voimin tehtävän opiskelijahuollon avulla lisätään oppilaiden osalli-

suutta ja yhteisöllisyyttä. 

Huoli puheeksi 

Tällä portaalla oppilaan poissaoloista on herännyt huoli kotona tai koulussa. Huoli otetaan pu-

heeksi oppilaan kanssa ja niitä ruvetaan selvittämään yhdessä huoltajien kanssa. Toistuviin 

luvattomiin poissaoloihin puututaan mahdollisimman varhain. Opiskelijahuollon henkilöstöä 

konsultoidaan mahdollisimman varhain.  

Yli 30 tuntia alakoulussa ja 50 tuntia yläkoulussa 

Kynnysarvojen ylittyessä tehdään perusteellinen kartoitus poissaolojen syistä ja kokonaistilan-

teesta. Kartoituksen apuna voidaan käyttää koulupoissaolokyselyä, oirepäiväkirjaa tms. Opet-

taja kutsuu koolle palaverin, johon kutsutaan koolle tarpeellisiksi katsotut toimijat. Muodos-

tetaan yksilöllinen monialainen asiantuntijaryhmä. Palaverin tarkoituksena on suunnitella 

koulun ja kodin tukitoimet lapselle ja tilanteen seuranta. Tarvittaessa konsultoidaan muita 

tahoja esim. koululääkäri, hoidollispedagoginen (HOPE) sairaanhoitaja, perheneuvola, nuori-

soasema (myös päihdeasiat), perhesosiaalityö, lastensuojelu, ja HUS nuorisopsykiatria. 

Yli 50 tuntia alakoulussa ja 70 tuntia yläkoulussa 

Poissaolojen pitkittyessä arvioidaan miten jo annetut tukitoimet ovat toteutuneet ja toimi-

neet. Huoltajien ja koulun on harkittava muiden toimijoiden yhteistyön tarvetta ja pohdittava 

puuttumisen keinojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Mikäli oppilaalla on muita palvelukon-

takteja tai asiakkuuksia hoitaviin tahoihin, niin järjestetään yhteinen tapaaminen. Tässä yh-

teydessä sovitaan yhteydenpidosta, koulun, huoltajien ja yhteistyötahojen välillä. Harkitaan 

mikä taho voisi parhaiten oppilasta auttaa, ja ohjataan huoltajia palvelujen piiriin. Sovitaan 

myös, miten oppilaan tilannetta seurataan, kuka on koulussa vastuuhenkilö oppilaan asioissa, 
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millaista tukea oppilas tarvitsee sekä seurantapalaverin ajankohta. Tässä yhteydessä harki-

taan sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa, ja sovitaan, kuka tämän yhteydenoton mah-

dollisesti tekee. 

Yli 70 tuntia alakoulussa ja 90 tuntia yläkoulussa 

Sovituista tukitoimista, seurannasta ja arvioinnista huolimatta poissaolot jatkuvat. Koulu on 

omalta osaltaan selvittänyt poissaolojen syitä ja käyttänyt omia tukitoimiaan monipuolisesti. 

Nämä toimet eivät ole olleet riittäviä, joten tehdään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukai-

nen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoituksen pohjana on huoli poissa-

olojen aiheuttamasta koulunkäynnin vaarantumisesta, kasvaneesta syrjäytymisriskistä sekä 

kasvun ja kehityksen vaarantumisesta. Ilmoituksessa mainitaan koulussa jo tehdyt kartoituk-

set, tukitoimet ja huoltajien kanssa tehdyn yhteistyön määrä ja laatu. Ilmoituksen jälkeen 

toimijat sopivat miten oppilaan koulunkäynti turvataan ja miten oppilaan tai perheen proble-

matiikkaan syvennytään. Sovitaan myös seurantapalaveri.  

(Liite 1, poissaoloihin puuttuminen Karkkilan ja Vihdin perusopetuksessa). 

3.3 Huolta herättävän poissaolon määritelmä 

Kouluissa on syytä keskustella huolta herättävän poissaolon määritelmästä. Lapset ovat moni-

naisia, ja opettajat sekä koulun muu henkilöstö käytössään olevin tiedoin ja taidoin tulkitse-

vat mikä on huolta herättävää käytöstä tai muuta oirehdintaa. Myös opettajilla on eriäviä kä-

sityksiä mikä on huolta herättävä poissaolo. Huolta herättävä koulupoissaolo voidaan jaotella 

esim. seuraavalla tavalla: 

• Toistuva huolta herättävä sairauspoissaolo 

• Luvaton poissaolo 

• Muu huolta herättävä poissaolo 

Poissaolot voidaan määritellä ja ne ilmenevät esim. seuraavilla tavoilla: 

• Selvittämätön ja/tai ilmoittamaton poissaolo yksittäisiltä oppitunneilta tai kokonaisia 

koulupäivinä 

• Selvittämätön poissaolo samana ajankohtana tai samana viikonpäivinä tietyiltä oppi-

tunneilta 

• Toistuva poissaolo mahakivun, päänsäryn, huolen tai vastaavien oireiden vuoksi 

• Oppilas lähtee usein kotiin kesken koulupäivän 
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• Oppilas on poissa kokeista 

• Koulupelko tai koulusta kieltäytyminen, jolloin oppilas ei tule kouluun 

• Pitkäaikainen poissaolo sairauden vuoksi 

(Folkhälsan 2014, 23) 

3.4 Koulupoissaolot 

Lasten huolta herättävät poissaolot ovat näkyvä, vakava ja samalla vaikeasti käsiteltävä ja 

hallittava aihe. Poissaolosta voi muodostus oppilaalle ratkaisumalli, ja lyhytkin poissaolo kas-

vattaa syrjäytymisen riskiä. Jokainen lapsi on yksilö, ja problematiikka poissaolojen taustalla 

voi olla vaikeasti selvitettävissä ja monimutkainen. Yhdenmukaista ratkaisua, joka toimisi kai-

kissa tapauksissa ei ole. Selkeiden poissaolorutiinien seuraaminen ja yhtenäinen tapa toimia, 

jonka myös lapset ja huoltajat tietävät, on tuottanut hyviä tuloksia läsnäolon lisäämisessä 

(Folkhälsan 2014, 6.) 

Aikaisemmin olen kuvannut sitä lainsäädännöllistä pohjaa, ohjeita sekä määräyksiä, jotka an-

tavat oikeutusta ja velvollisuutta puuttua poissaoloihin. Yhteiskunnassa lienee yhteisymmär-

rys, että poissaoloilla on yhteys syrjäytymiseen ja sen riskiin. Kouluttautuminen peruskoulussa 

antaa hyvät edellytykset toisen asteen opintoihin ja myöhempään työelämään. Se on tärke-

ässä roolissa ennaltaehkäisemässä syrjäytymistä. Parhaimmillaan onnistuneet kokemukset 

koulumaailmasta katkaisevat tai pienentävät ylisukupolvisten riskitekijöiden siirtymistä. Koulu 

on olennaisessa roolissa tässä toiminnassa, koska lapset ovat ikään kuin hallinnassa koulua 

käydessään ja kouluaikana. 

3.5 Poissaolojen syyt 

Tässä yhteydessä keskitytään lähinnä luvattomiin ja huolta herättäviin poissaoloihin. Koulun-

käyntihaluttomuus on monitahoinen ongelma, jonka syyt ovat moninaisia. Tutkijat ovat jaka-

neet koulusta kieltäytyjiä monella eri tavalla. Jakolinjat ovat muodostuneet käytöksen, oi-

reen ja toiminnan perusteella tai taustalla olevan syyn perusteella. Tyypillisimmät oireet voi-

daan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin oireisiin.  

Sisäiset oireet    Ulkoiset oireet 

• Masennus   - Aggressio 

• Väsymys   - Aikuiseen ripustautumien 

• Pelko    - Kieltäytyminen kouluun lähdöstä 
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• Paniikki   - Karkaaminen kotoa tai koulusta 

• Itsetunnon ongelmat   - Turvan hakeminen huoltajasta 

• Ahdistuminen ja huoli  - Itku ja raivokohtaukset 

(Soisalo, Kinnarinen & Haarala 2019, 4) 

Sisäisiä oireita voidaan pitää emotionaalisina tai psykologisina häiriöinä, joihin voi liittyä ul-

koisia oireita. Ulkoiset oireet ovat luonnollisesti helpommin havaittavissa, ja tämä ei tee var-

haisesta tunnistamisesta tai puuttumisesta helppoa. Usein kyse on monen eri oireen yhdistel-

mästä ja sen ymmärtäminen antaa oikeutuksen monialaisen yhteistyön tekemiselle jo varhain 

huolen herätessä. Olennaisen tärkeätä olisi pyrkiä ymmärtää koulunkäyntihaluttomuuden 

syitä. Koulunkäyntihaluttomuus voidaan jakaa neljään pääryhmään: 1) Kouluun liittyvien asi-

oiden välttely, koska se aiheuttaa pahaa oloa tunnistetusta tai tunnistamattomasta syystä; 2) 

Sosiaalisten ja sellaisten tilanteiden välttely, jossa voi joutua arvostelun kohteeksi; 3) Huo-

miohakuisuus muilta henkilöiltä, kuten omilta vanhemmilta; 4) Koulun ulkopuolinen tekijä, 

joka vahvistaa omaa tunnetilaa ja antaa sille oikeutuksen. Syyn tunnistaminen on ensiarvoisen 

tärkeää, kun tukitoimia ja interventioita lapselle tai nuorelle ruvetaan suunnittelemaan. 

(Kearney 2008, 7-11.)  

Lapset ja nuoret, jotka kieltäytyvät koulusta useamman kuin yhden syyn tai toiminnan takia 

vaativat tarkemman ja yksityiskohtaisemman sekä monipuolisemman interventioiden valikoi-

man kuin lapset, jotka ovat poissa koulusta ainoastaan yhden syyn takia. Mitä pidempään 

poissaolo-ongelma kestää, sitä enemmän tukimuotoja yleensä tarvitaan ja ne ovat intensiivi-

sempiä. Mitä aikaisemmin poissaoloihin puututaan, sitä kevyemmillä tukitoimilla päästää kor-

jaamaan tilanne. (Kearney 2008, 22-23.) 

Laajassa kuvassa vanhempien sosio-ekonomisella ja koulutustaustalla on merkitystä, miten 

koulunkäyntiin suhtaudutaan. Akuutti sairaus perhepiirissä, vanhemman työttömyys, vanhem-

pien ero tai muutto toiselle paikkakunnalle voi aiheuttaa, syventää tai pahentaa poissaolo-

ongelmaa. (Kearney 2008, 150-151.) 

Tässä opinnäytetyössä ei tietoisesti lähdetä tarkemmin kuvaamaan emotionaalisia tai psykolo-

gisia häiriöitä. Tärkeätä on oppia niitä tunnistamaan, ja lisätä yhteistyötä sen monissa muo-

doissa eri viranomaisten kanssa.  

3.6 Poissaolojen seuraukset 

LAPE-hankkeen ja poissaolomallin yhtenä tehtävänä on vastata yhteiskunnalliseen keskuste-

luun ja tarpeeseen puuttua lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin. Samalla se tarkoittaa 

vajeita lasten hyvinvoinnissa, joka kasvattaa heidän syrjäytymisriskiään. Lasten pahoinvointia 
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on Suomessa tutkittu huono-osaisuuden, eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja näiden yksinään tai 

yhdessä aiheuttamien riskien näkökulmasta. Valtavasti tietoa on syistä ja seurauksista. Aiheen 

haastavuutta kuvaa se, että suosituksista ja mietinnöistä huolimatta konkreettisia valtakun-

nallisia toimintatapoja tai -kulttuureita koulupoissaoloihin liittyen ei ole aikaisemmin ollut.  

Lastensuojeluilmoitusten määrä ja lastensuojelun asiakasmäärä ovat kasvaneet Vihdissä viime 

vuosina. Kasvua lastensuojeluilmoituksissa on tapahtunut erityisesti vuoden 2016 loppupuo-

lelta alkaen niiden määrän kaksinkertaistuessa jaksolla 2015-2017. Maaliskuussa 2019 tehtiin 

kyseenalainen ennätys lastensuojeluilmoitusten määrässä 217 kpl. Osasta lapsia oli useampia 

ilmoituksia. Vaikkakin ilmoitusperusteissa koulunkäynnin ongelmat olivat vasta sijalla kymme-

nen, niin lapsen psyykkinen vointi Vihdissä oli sijalla yksi. Huomattavin muutos edelliseen 

vuoteen (2017) oli lapsen päihteidenkäytön tai sen epäilyn nouseminen sijalta 7 sijalle 2. 

(Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019). Tilastoa voi tulkita siten, että erityisen ja 

tehostetun tuen tarpeessa olevien lasten määrä kouluissa on kasvanut. Tilasto myös kertoo 

siitä, että tarvetta puuttua aikaisemmin syihin pyrkien estämään tai minimoimaan seurauksia 

on ilmeinen.  

Aikaisemmin on kuvattu osin sitä lainsäädäntöä, mikä velvoittaa vanhempia ja hänen huoltaji-

aan sekä koulun henkilöstöä olemaan lapsen tukena ja ohjaamassa häntä oppivelvollisuuden 

täyttämisessä. Vanhemmalla tämä oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönti voi johtaa rikos-

oikeudellisiin seuraamuksiin. Mikäli oppilas laiminlyö oppitunneille osallistumista, voidaan hä-

neen kohdistaa kurinpito- ja ojentamiskeinoja. Runsaat poissaolot voivat myös johtaa siihen, 

ettei oppilaalle voida antaa päättötodistusta, koska hänen suorituksiaan ei ole voitu arvioida. 

(Opetushallitus 2019). Ennen näitä toimia on kuitenkin sovellettu joustavia opetusjärjestelyjä 

ja niistä on sovittu lapsen sekä hänen huoltajiensa kanssa. Pääsääntö on, että järjestelyt ovat 

väliaikaisia ja niiden tavoite on takaisin omaan luokkaan palaaminen. Kaikessa toiminnassa 

yhteistyö vanhempien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Vanhemmat ovat tietoisia miksi kou-

lussa toimitaan tietyllä tavalla, ja mitä koulu odottaa vanhemmilta koulunkäynnin tukemi-

sessa.  

Pitkittyessään ja toistuessaan lapsen poissaolot aiheuttavat huolta vanhemmissa sekä lapsen 

kanssa työn tai viran puolesta tekemisissä olevissa aikuisissa. Poissaolojen taustalla olevat 

syyt voivat pahentua ja syventyä. Jokainen lapsi haluaa pärjätä ja saada osakseen hyväksyn-

tää. Lapsille ovat hyvin tärkeitä kaverit ja sosiaaliset suhteet. Koulupoissaolot aiheuttavat no-

peasti vajeita näissä tarpeissa. Joudutaan ikään kuin ulkopuoliseksi mm. ryhmätöissä ja jää-

dään jälkeen opetuksessa. Itseään ruokkiva negatiivinen kierre saattaa olla vaikea katkaista ja 

on hankalaa päästä takaisin kaveripiiriin ja opintoihin taas käsiksi. Seurauksena voi olla yksi-

näisyyttä ja se voi altistaa koulukiusaamiselle sekä syrjäytymiselle.  



 18 
 

 

Opittu toimintatapa, pärjäämiskeino ja selviytymistapa voi johtaa vaikeuksiin myöhemmissä 

opinnoissa ja työelämässä. Sillä voi olla myös ylisukupolvisia seurauksia ja näkyä vanhempana 

suhtautumisessa kouluun myöhemmin omien lasten kohdalla. Linda Lähdesmäki pro gradu -

tutkielmassaan kuvaa sitä, että mikään yksittäinen tekijä ei aiheuta syrjäytymistä. Kotioloilla 

ja kasvatuksella, ja näihin kiinteästi liittyvillä asenteilla ja arvoilla on merkitystä siihen, mi-

ten lapsi sopeutuu kouluun ja pystyy vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin. Koulutus, työttö-

myys ja köyhyys ovat usein ylisukupolvisia. Myös vanhempien päihde- ja mielenterveysongel-

mat lisäävät syrjäytymisen riskiä. (Lähdesmäki 2018, 14-15.) Näiden riskitekijöiden tunnista-

minen lisää monialaisen yhteistyön tarvetta. Pelkästään perinteisten koulun sisäisin toimin on 

hyvin haasteellista puuttua, tukea ja ohjata perheitä ja pureutua myös muualla yhteiskun-

nassa vaikuttaviin ilmiöihin. 

On välillä vaikeaa määritellä, mikä osa ongelmasta tai vajeesta on syytä ja mikä seurausta. 

Nämä usein nivoutuvat läheisesti toisiinsa ja niiden erotteleminen on haasteellista. Suoma-

laista tutkimusta kodin ilmapiirin vaikutuksesta poissaoloihin on niukasti. Vielä vähemmän 

tutkimusta on siitä, onko arjen rutiinien opettelulla kotona esim. nukkumaan menoaikojen 

noudattamisella merkitystä koulunkäynnin kannalta. Lienee selvää, jos lapsi roikkuu känny-

källä tai pelaa puoleen yöhön saakka, saattaa herääminen aamulla olla takkuista. 

3.7 Poissaoloihin puuttumisen haasteet 

Poissaoloihin puuttumisen haasteet ovat moniulotteisia ja ulottuvat koulun prosesseista sekä 

toiminta- ja työkulttuurista aina perheiden dynamiikkaan ja vanhemmuuteen. Tässä luvussa 

keskityn koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja vanhemmuuteen. Aikaisemmin on kuvattu 

poissaolojen syitä ja seurauksia. Kotioloilla ja vanhemman suhtautumisella on merkitystä, mi-

ten luvattomiin poissaoloihin päästään pureutumaan. Parhaat ja vaikuttavimmat ratkaisut 

poissaolojen vähentämiseksi tai poistamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kodin 

ja koulun välillä. (Kearney 2008, 105). Vihdin kouluissa käytössä oleva Wilma -järjestelmään 

opettajat ovat velvollisia merkitsemään poissaolot, kuten myös vanhemmat silloin kun ovat 

tietoisia lapsen poissaolosta.  

Pääosin vanhemmat suhtautuvat myönteisesti siihen, että koulusta ollaan yhteydessä lapseen 

liittyvissä tilanteissa, jotka edellyttävät yhteydenottoa huoltajaan. Vanhemmissa saattaa kui-

tenkin esiintyä torjuntaa, vähättelyä, välttelyä tai hämmennystä, kun opettaja on yhteydessä 

kotiin. Torjuvat vanhemmat saattavat olla hyväksymättä opettajan tarjoamaa ratkaisua, saat-

tavat syyttää koulua lapsensa ongelmista tai kokevat olevansa huonosti informoituja mitä kou-

lussa tapahtuu. Käyttäytymismalliin liittyy puolustusmekanismeja kuten kieltämistä ja skepti-

syyttä tarjotuista ratkaisuista. Välttelevässä vanhemmuudessa yhdytään huoleen, mutta on-

gelmaan ei kuitenkaan haluta pureutua. Mahdollisesti sovittuihin tapaamisiin ei saavuta, tai 

Wilma-viesteihin ei saada vastausta. Näissä vanhemmissa saattaa esiintyä ongelman vähätte-

lyä, ja he kuitenkin toivovat nopeita interventioita. Sivulauseessa kuitenkin saattavat kertoa, 
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että kyllä hekin koulusta selvisivät, vaikka hänellä itselläänkin oli runsaasti poissaoloja. Häm-

mentyneet vanhemmat omaavat isoja ongelmia ymmärtää lapsensa käytöstä, eivät koe omaa-

vansa ongelman ratkaisuun vaativia taitoja, eivätkä ymmärrä ehdotettuja ratkaisuja tai syitä 

niihin. (Kearney 2008, 105-106.) 

Olisi liian yksinkertaista laittaa vanhempia tiettyyn rooliin tai vanhemmuuden malliin. Nämä 

mallit myös sekoittuvat ja niihin liittyy parisuhdeongelmia, taloudellisia ja sosiaalisia ongel-

mia, sekä mielenterveyden ongelmia. Ei kaikilla lapsilla tietenkään ole hankalia vanhempia tai 

ongelmia perhedynamiikassa. Vanhemmat vaan ovat isossa roolissa, kun poissaoloihin varsin-

kin niiden pitkittyessä lähdetään puuttumaan. 

3.8 Yhteistyön lisääminen koulun ja kodin välillä 

On ymmärrettävää ja yleistä, että koulun yhteydenotto kotiin Wilman välityksellä tai puheli-

mitse aiheuttaa tunteita. Vaikka onkin kyse sinänsä yksinkertaisesta asiasta, on siinä rajapin-

toja vanhemmuuteen eli kasvatusvastuuseen ja onnistumiseen siinä. On hyvin inhimillistä, 

että yhteydenoton yhteydessä esiintyy perinteisiä defenssimekanismeja kuten kieltämistä, vä-

hättelyä, syyn kääntämistä muualle sekä koulun toiminnan kyseenalaistamista asian käsitte-

lyssä. Moninaisia ei niin rationaalisia käyttäytymismalleja voi esiintyä, ja esitetyt asiat eivät 

pidä paikkansa. (Kearney 2008, 107.) Vanhemmat ovat usein vastaanottavaisempia koulun yh-

teydenotolle, kun tietävät lapsensa poissaoloja seuratun Wilma-järjestelmän avulla, ja välit-

tömän yhteydenoton kotiin johtuvan käyttöön otetusta poissaolojen seurantamallista. 

Yhteydenotossa kotiin on syytä kertoa oma rooli, oikeutus ja velvoite puuttua lapsen poissa-

oloihin. Jos muita viranomaisia on monialaisesti konsultoitu, niin se voidaan myös tuoda van-

hemmille esille. Vanhempien tulee tulla tietoisiksi poissaolojen vaikutuksista. Vanhemmat 

ovat myös oikeutettuja kuulemaan lapsen kanssa käydyistä keskusteluista, koulunkäynnistä ja 

siinä selviytymisessä. Niin ikään käytöshäiriöt tai muu koulun sääntöjen sekä koulurauhan vas-

tainen käytös tuodaan vanhempien tietoon. Lukuisia asioita on koulun tuotava esille, mutta 

siitä huolimatta olisi kuunneltava tarkasti mitä vanhemmalla on sanottavanaan. Vaikka vas-

taanotto vanhemmilta olisi odottamaton, opettajan on syytä pysyä ammattimaisena ja rauhal-

lisena keskittyen asiakysymyksiin välttäen vastakkainasettelua. Turvallisuuden, luottamuksen 

ja uskon luominen mahdollistaa nopean puuttumisen ongelmaan. (Kearney 2008, 108.) 

Pääsääntöisesti vanhemmat pitävät siitä, että heidän kanssaan etsitään ratkaisuja lapsen on-

gelmiin. He myös pitävät siitä, että ratkaisuvaihtoehtoja on monia. Vanhemmat myös pitävät 

siitä, että tilanteeseen saadaan nopeasti ratkaisu. Tämä varsinkin pitkittyneiden poissaolojen 

kanssa usein on mahdotonta. Vanhempien sitouttamisella ja sen seurannalla on olennainen 

merkitys. Tämä edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa kotiin, ja päävastuuhenkilön nimeä-

mistä. Siitäkin huolimatta, vaikka asiakkuuksia lastensuojeluun tai nuorisopsykiatrian polikli-

nikalle olisi. (Kearney 2008, 110.) 
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Vanhempien sitoutuminen prosessin kestäessä saattaa vaihdella. Heillä saattaa olla erinomai-

set aikomukset, mutta matkan varrella ajanpuute, kyvyt ja taidot sekä energianpuute saatta-

vat iskeä. Vanhempia myös kannattaa valmistaa lapsen mahdolliseen vastustukseen uuden 

koulun ja vanhempien sopiman mallin käyttöönotossa eli siis jonkun toimintatavan muutok-

sessa kotona. Tämän takia interventioiden on oltava mahdollisimman yksinkertaisia ja proses-

sin on edettävä vaiheittain. Ei ole mahdollistakaan, että kaikkia mahdollisia vajeita tai synty-

neitä vajeita hetkessä korjattaisiin. (Kearney 2008, 111-112.) 

3.9 Yhteistyön lisääminen koulussa kollegoiden kesken 

Tärkeä komponentti koulupoissaolojen ehkäisyssä on tietoisuuden lisääminen koulupoissaolo-

jen syistä, seurauksista ja puuttumisen tärkeydestä. Opettajilla saattaa olla väärinkäsityksiä 

luvattomasti poissaolevista lapsista tai tietämättömyyttä ongelman taustalla vaikuttavista 

psykososiaalisista tai muista ongelmista. Aiheesta keskusteleminen ja jatkuva kouluttaminen 

ovat tärkeitä. Opettajan on tärkeää tietää, mistä hän saa apua tai konsultaatiota haastavim-

pien tapausten osalta. Poissaolomallin käyttöönoton yhteydessä on huomioitava opettajien 

työkuormitus, ja mahdolliset rajoitukset ajankäytössä. Jos näitä ei huomioida, on todennä-

köistä, että malli ei parhaalla mahdollisella tavalla toimi. Näin tavoite jää prosessikuvauksen 

tasolle, eikä siirry käytäntöön. (Kearney 2008, 140.)  

4 Tutkimus kehittämisen tukena 

Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, ja samalla tutkimuskysymys on, miten opettaja tai 

muu työntekijä kokee poissaolomallin ja mitä kehitettävää siinä on. Tutkimuksella kerättiin 

tietoa ja tuntemuksia päätöksenteon tueksi kehitettäessä kunnan toimintaa.  

Poissaoloihin on kautta aikain puututtu, ja se on osaltaan kuulunut opetushenkilöstön perus-

tehtäviin. Kiinnostavaa aiheen ja kohderyhmän valinnan jälkeen oli perehtyä ilmiön taustalla 

vaikuttaviin syihin ja seurauksiin. Tutkimuksen kohderyhmän ajattelutapaan ja käsitteistöön 

tutustuminen edesauttoi jäsentämään kertyvää teoriaa. Pyrkimyksenä oli ymmärtää kohderyh-

män ominaista ajattelutapaa ja suhtautumista tutkittavaan aiheeseen, sekä sitä miten opet-

tajat kokevat ja mitä merkitystä poissaoloilla on. Tutkimuskysely sähköisesti toteutettuna so-

veltui hyvin tähän tarkoitukseen pyrkimyksenä tuottaa opettajien kokemuksen kautta uutta 

tietoa sovellettavaksi opetustoimen kehittämistyössä. Tässä suurena apuna olivat Vihdin ku-

raattorit, joiden kanssa käytiin lukuisia tulkintoja selventäviä keskusteluja. Koen tutkimuspro-

sessin olleen oppimisprosessi, jossa tietoisuus tutkittavasta ilmiöstä ja opettajien ajatteluta-

vasta sekä tavasta toimia on kasvanut.  

Tutkimukseen lähdettäessä oltiin tietoisia siitä, että poissaoloihin puuttumisen malli oli lan-

seerattu hiljattain, eivätkä kaikki opettajat sitä välttämättä työssään olleet käyttäneet. Ilmiö 

itsessään oli kuitenkin tiedostettu puuttumisen arvoiseksi. Toimintatapaa ja -kulttuuria puut-

tua poissaoloihin lähdettiin keväällä 2019 tietoisesti muuttamaan systemaattisemmaksi. 
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Tutkimuksen aihe ja ajankohta nähtiin erinomaiseksi keinoksi tuoda malli uudestaan opetta-

jien tietoisuuteen noin kaksi kuukautta sen lanseerauksesta. Sovittaessa tutkimuksesta oli sel-

vää, että tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi, kun syyslukukaudella 2019 poissaolomallia 

ja sen takana olevia prosesseja kehitetään. 

Yhteisymmärryksessä Vihdin kunnan edustajien kanssa päädyttiin puolistrukturoituun kyse-

lyyn. Tutkimusta ei tässä vaiheessa haluttu viedä syvemmälle kysellen kohderyhmältä koke-

muksia poissaolomallin taustalla vaikuttavista monialaisista toimintakulttuureista tai nykyi-

sistä toimintamalleista. Tämän tutkimuksen nähtiin olevan mahdollista seuraavassa vaiheessa, 

kun yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehitetään. Yhteistyöllä ja sen laadulla on merkitystä 

siihen, millaisia tuloksia saavutetaan. 

4.1 Puolistrukturoitu tutkimuskysely 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä ja se lähetettiin 280 opettajalle. Kysely sisälsi sekä 

määrällistä että laadullista tutkimusotetta. Puolistrukturoidussa kyselylomakkeessa oli kysy-

myksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen, sekä avoimia kysymyksiä. Vihdin kunnan opetuspääl-

likkö lähetti kaikille alaisilleen Vihdin opettajille ja rehtoreille sähköpostin välityksellä linkin 

kyselyyn saatesanojen kera. Kysely toteutettiin E-lomakkeen avulla. Menetelmän valintaan 

vaikutti vahvasti se, että valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi haluttiin tarjota opettajille ja 

rehtoreille väylä kertoa tuntemuksistaan sekä siitä mitä hyvää ja mitä kehitettävää uudessa 

poissaoloihin puuttumisen mallissa on.  

Tutkimuksessa haluttiin saada selville opettajien mielipiteitä, arvoja ja asenteita poissaolo-

malliin liittyen. Ei ollut myöskään tiedossa, mitä opettajat uudesta poissaoloihin puuttumisen 

mallista ajattelevat. Kyselyssä edettiin yksinkertaisimmista taustakysymyksistä kohti avoimia, 

enemmän aikaa ja ajattelua vaativia avoimia kysymyksiä. Tutkimusmenetelmä valittiin tietoi-

sena siitä, että sanalliset vastaukset ovat työläämpiä käsitellä. Avovastauksista ymmärrettiin 

saatavan sellaista tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa, joka muuten jäisi saamatta. Suljetut 

kysymykset olisivat liikaa ohjanneet vastaajaa, vastausvaihtoehtojen määrä olisi ollut liialli-

nen tai mahdoton määritellä ja tutkimuksen tekijän subjektiivinen näkemys olisi saattanut 

tulla liikaa esille.  

Kyselytutkimuksen mitta-asteikkona käytettiin Likertin asteikkoa. Tätä järjestys- ja mittaus-

asteikkoa käyttämällä saatiin muodostettua selvä ja yksiulotteinen jatkumo ääripäästä toi-

seen. Tietoisesti vaihtoehto ”0” tai ”en tiedä” jätettiin pois, jolloin vastaaja joutui valitse-

maan kummalle puolelle keskilinjaa halusi vastauksensa asettaa. Perinteisessä Likertin as-

teikolla vastausvaihtoja on esim. viisi tai seitsemän, jolloin vastaajalle annetaan mahdollisuus 

vastata ”en osaa sanoa” tai ”ei puolesta, eikä vastaan”. Vaihtoehtojen esitysjärjestys pidet-

tiin samana, eli edettiin vaihtoehdosta -3 täysin erimieltä kohti vaihtoehtoa +3 täysin samaa 
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mieltä. Selkeyden vuoksi on hyvä pitää kiinni valitsemastaan mittareiden järjestyksestä (Veh-

kalahti, 38).  

4.2 Aineiston keruumenetelmä E-lomake 

Tutkimusaineisto kerättiin ja kysely toteutettiin Laurea ammattikorkeakoulun tarjoaman E-

lomakkeen avulla. Keruumenetelmän valintaan vaikutti se, että tuotettu data on suhteellisen 

yksinkertaista viedä niin ikään Laurean tarjoamaan SPSS-ohjelmaan.  

Lomakkeen laadinnassa otettiin huomioon opettajien kevään kiireet. Käytettäviä sanamuotoja 

viilattiin useaan otteeseen ja useita luonnosvaihtoehtoja testattiin. Kiitos siitä vahvasti mu-

kana olleille Vihdin oppilashuollon kuraattoreille.  

E-lomakkeen avulla oli aineisto mahdollista kerätä tehokkaasti ja pienin kustannuksin. Kustan-

nukset tässä yhteydessä käytännössä muodostuivat Vihdin kunnan henkilöstön antamasta työ-

ajasta. Lomakkeen laajuuteen ja ulkoasuun kiinnitettiin huomiota. Kyselyn haluttiin olevan 

kohtuullisen pituinen ja ulkoasun olevan selkeä. Saatesanojen haluttiin tuovan esille vastaa-

jan vastauksien tärkeys jatkokehittelyn kannalta. Haluttiin opettajien ymmärtävän, että juuri 

heidän ajatuksiaan halutaan kuulla. Eikä vähiten siksi, että juuri opettajat ensilinjassa poissa-

oloaiheen parissa työskentelevät. 

Tutkimuksessa pyrittiin kattavaan, mutta samalla yksinkertaiseen kysymysten asetteluun. Ky-

selyssä pyrittiin käyttämään kieltä, joka opettajille on ominaista ja selkeää. Vastausohjeet 

pyrittiin luomaan yksiselitteisiksi ja selkeiksi. Vastausväli ja -vaihtoehdot pyrittiin kertomaan 

tarkasti. Luonnollisesti saatesanoissa kerrottiin kuka kyselyn toteuttaa, ketkä tahot ovat sen 

vastaajien työnantajan puolelta siunanneet, ja mistä voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. 

4.3 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysi tehtiin induktiivisen analysointimallin mukaisesti. Kertyneen aineiston poh-

jalta on tulkittu aineistoa ja pyritty luomaan siitä kuvaus, jollaiseen tulkintaan myös tutki-

muksen lukija pystyy samaistumaan. Olen pyrkinyt kyseenalaistamaan omaa ymmärrystäni ai-

heesta. Kriittinen asenne ja reflektiivisyys ovat auttaneet pääsemään tutkimukselliselle ta-

solle. Pyrkimyksenä on ollut tavoittaa opettajan kokemus, ja pääsemään irti omista ennakko-

luuloistani, kokemastani ja pinttyneistä tavoista ymmärtää ilmiöitä ja tapahtumia. Aiheeseen 

liittyy esikäsityksiä, jotka olen pyrkinyt laittamaan syrjään analyysin ajaksi. Ymmärtäen kui-

tenkin, että koskaan se ei ole täysin mahdollista. Omien ajatusten on aika tulla taas näkyväm-

mäksi tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa reflektion ja pohdinnan aikana. (Laine 2018, 29-

34.) 

Olen pyrkinyt lisäämään ymmärrystäni siitä, että opettajan suhde koulumaailmaan ja luokan 

tapahtumiin on tyystin erilainen kuin minun koululaiseni vanhempana tai virassani 
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koulupoliisina. Tätä kirjoittaessa toimin siis vanhemman konstaapelin virassa siihen sisältyen 

myös koulupoliisin tehtäviä. Opettajalle on luonnollisesti syntynyt historian ja kokemuksen 

myötä omanlaisensa kuva, joka luonnollisesti vaikuttaa hänen ajatteluunsa (Laine, 30). 

 

4.4 Eettisyys ja luotettavuus 

Olen pyrkinyt tutkielmassa noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Se tarkoittaa sitä, että 

tutkimuksen tarkoitus, sen tekijä ja vastaajien työnantajan hyväksyntä on tuotu saatesanoissa 

vastaajien tietoisuuteen. Tutkimuksessa on tuotu esille pyrkimys käyttää vastauksia kehitettä-

essä Vihdin kunnan toimintaa. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi on tieteelli-

selle tiedolle asetettujen vaatimusten mukainen. Tutkimuksesta on sovittu hyvissä ajoin koh-

deyhteisön kanssa, ja johtava viranhaltija ennen tutkimuksen lanseerausta teki viranhaltija-

päätöksen myöntäen luvan tutkimukselle osana allekirjoittaneen opinnäytetyötä. 

Yleisiin periaatteisiin on kuulunut se, että vastaajat ovat vapaaehtoisesti vastanneet kysymyk-

siin. Tutkimus pyrittiin ajoittamaan keväälle niin, että opettajille on kiireestä huolimatta 

mahdollisimman vähän aikatauluhaittaa, tai se vaikuttaisi mahdollisimman vähän vastausten 

määrään tai laatuun. Vastaajille myös kerrottiin, keneltä he halutessaan voivat kysyä lisätie-

toja kyselyyn liittyen. (Helsingin Yliopiston eettiset ohjeet, 2019). 

Tutkimuksessa pyrin käyttämään opetushenkilöstön käyttämiä asiasanoja ja termejä. Pyrin sii-

hen, että kysymyksissä on mahdollisimman vähän tulkinnan varaa, eikä vastausvaihtoehdoissa 

ole väärin ymmärryksen vaaraa. Tällä toimintatavalla halusin tavoitella laatua jo valmistelu-

vaiheessa ja kysymyksiä suunnitellessa.   

5 Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastasi 61 opetushenkilöstöön kuuluvaa. Vihdin kunnan opetuspäällikkö Kirsi Hyvä-

mäki lähetti kyselyn sähköpostitse alaiselleen opetushenkilöstölle. Sähköposti sisälsi saatesa-

nat kyselyyn, sekä linkin itse kyselyyn. (liite 3). Kysely toteutettiin huhtikuun 2019 lopussa ke-

vätkauden ollessa opettajien kiireiden osalta kiivaimmillaan. Siitä huolimatta vastaajien 

määrä on kohtuullinen. 
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Ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin tietää vastaajien sijoittumista ala- vai yläkoulun puo-

lelle. Vastaajien jakautuminen oli hyvin tasainen. Taulukosta 1 ilmenee, että vastaajista 32 

oli alakoulun, 29 yläkoulun puolella. 

Taulukko 1: Ala- vai yläkoulu? 

  vastaajia prosenttia 

  

Alakoulu 32 52,5 

Yläkoulu 29 47,5 

Total 61 100 

 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin vastaajan koulua. Kysely oli huomioitu kaikkiaan 11 koulussa. 

Vastaajien lukumäärä jakautui tasaisesti korreloiden opetushenkilöstön määrää ko. koulussa. 

Otalammen koulusta ja Kuoppanummen koulukeskuksesta tuli lukumäärällisesti eniten vas-

tauksia. Taulukosta 2 ilmenee vastaajien sijoittuminen Vihdin eri kouluihin. 

Taulukko 2: Mikä koulu? 

  vastaajia prosenttia 

  

Haimoon koulu 4 6,6 

Huhmarnummen kouolu 1 1,6 

Jokikunnan koulu 3 4,9 

Kuoppanummen koulukes-
kus 

14 23 

Nummelan koulu 6 9,8 

Nummelanharjun koulu 6 9,8 

Ojakkalan koulu 2 3,3 

Otalammen koulu 12 19,7 

Pappilanpellon koulu 4 6,6 

Vihdin yhteiskoulu 8 13,1 

Vihtijärven koulu 1 1,6 

Total 61 100 

 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin vastaajan ammattinimikettä. Vastaajista yli puolet oli 

luokanopettajia, aineenopettajia tai näiden yhdistelmiä. Huomioitavaa, että pienluokan opet-

tajissa vastausprosentti oli korkea, vaikka heidän suhteellinen osuutensa opettajista on pie-

nempi. Kaikkiaan seitsemän rehtoria vastasi kyselyyn, mikä ammattinimikkeitä vertailtaessa 

on korkein vastausaktiivisuus. Taulukosta 3 ilmenee vastaajien ammattinimike. 
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Taulukko 3: Ammattinimike? 

  vastaajia prosenttia 

  

Rehtori 7 11,5 

Luokanopettaja 20 32,8 

Luokanopettaja + aineen-
opettaja 

3 4,9 

Aineenopettaja 14 23 

Pienluokanopettaja 15 24,6 

Laaja-alainen erityisopettaja 2 3,3 

Total 61 100 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin, onko poissaoloihin puuttuminen koulun tehtävä? Vastaa-

jista puolet oli täysin samaa mieltä, että puuttuminen on koulun tehtävä, ja reilu 1/3 samaa 

mieltä. Yksi vastaajista oli täysin eri mieltä siitä, että poissaloihin puuttuminen olisi koulun 

tehtävä. Niin ikään vastaajista kaksi oli eri mieltä koulun tehtävästä. Neutraaleja vastauksia 

oli kuusi. Taulukosta 4 ilmenee, onko vastaajan mielestä poissaoloihin puuttuminen koulun 

tehtävä. 

Taulukko 4: Onko poissaoloihin puuttuminen koulun tehtävä? 

  vastaajia prosenttia 

"-3 täysin 
eri mieltä, 
+3 täysin 
samaa 
mieltä" 

-3 1 1,6 

-1 2 3,3 

1 6 9,8 

2 22 36,1 

3 30 49,2 

Total 61 100 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin, onko poissaolomalli sinulle tuttu? Vastaajista 4/5 oli sitä 

mieltä, että poissaolomalli on erittäin tuttu tai jokseenkin tuttu. Vastaajista yksi vastasi mal-

lin olevan täysin vieras, ja toinen vastasi sen olevan jokseenkin vieras. Taulukosta 5 ilmenee, 

kuinka tuttu poissaolomalli on vastaajalle. 

Taulukko 5: Onko poissaolomalli sinulle tuttu? 

  vastaajia prosenttia 

"-3 täysin 
eri mieltä, 
+3 täysin 
samaa 
mieltä" 

-3 1 1,6 

-1 1 1,6 

1 11 18 

2 21 34,4 

3 27 44,3 

Total 61 100 
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Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin, onko poissaolomallista keskusteltu koulussanne? Vastaa-

jista lähes kaikki olivat keskustelleet aiheesta koulussa. Jokseenkin eri mieltä oli kaksi vastaa-

jaa. Taulukosta 6 ilmenee, onko vastaajan mielestä poissaolomallista keskusteltu hänen kou-

lussaan. 

 

Taulukko 6: Onko poissaolomallista keskusteltu koulussanne? 

  vastaajia prosenttia 

"-3 täysin 
eri mieltä, 
+3 täysin 
samaa 
mieltä" 

-1 2 3,3 

1 14 23 

2 30 49,2 

3 15 24,6 

Total 61 100 

 

Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin, oletko soveltanut mallia työssäsi? Vastaajista 40 hen-

kilöä oli soveltanut, ja 21 ei ollut soveltanut sitä työssään. Taulukosta 7 ilmenee, kuinka moni 

vastaajista oli soveltanut mallia työssään. 

Taulukko 7: Oletko soveltanut mallia työssäsi? 

  vastaajia prosenttia 

  

Kyllä 40 65,6 

En 21 34,4 

Total 61 100 

 

Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin vastaajalta, kokeeko hän, että malli auttaa häntä 

käynnistämään yhteistyötä oppilaan ja koulun välillä? Vastaajista enemmistö oli sitä mieltä, 

että malli auttaa yhteistyön käynnistämisessä. Vastaajista 15 oli sitä mieltä, että mallista ei 

ole lainkaan hyötyä tai on ainoastaan vähäisessä määrin hyötyä. Taulukosta 8 ilmenee, ko-

keeko vastaaja saavansa mallista apua käynnistäessään yhteistyötä oppilaan ja koulun välillä. 

Taulukko 8: Koetko, että malli auttaa sinua käynnistämään yh-
teistyötä oppilaan ja koulun välillä? 

  vastaajia prosenttia 

"-3 täysin 
ei mieltä, 
+3 täysin 
samaa 
mieltä" 

-3 6 9,8 

-2 3 4,9 

-1 6 9,8 

1 14 23 

2 21 34,4 

3 11 18 

Total 61 100 
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Yhdeksännessä kysymyksessä kysyttiin, kokeeko vastaaja saavansa mallin kautta tukea työ-

hönsä? Lähes puolet oli sitä mieltä, että mallin kautta saa tukea työhön. Ainoastaan 10 henki-

löä oli kysymykseen kanssa täysin samaa mieltä. Vastaajista 16 henkilöä oli sitä mieltä, että 

mallin kautta ei saa, tai saa vain vähän tukea työhön. Taulukosta 9 ilmenee, kokeeko vastaaja 

saavansa mallin kautta tukea työhönsä. 

Taulukko 9: Koetko, että saat mallin kautta tukea työhösi? 

  vastaajia prosenttia 

"-3 täysin 
eri mieltä, 
+3 täysin 
samaa 
mieltä" 

-3 7 11,5 

-2 6 9,8 

-1 3 4,9 

1 9 14,8 

2 26 42,6 

3 10 16,4 

Total 61 100 

 

 

5.1 Kyselyn tulosten ristiintaulukointia 

Ristiintaulukoinnilla selvitettiin sitä, onko vastaajien ala- tai yläkoululla merkitystä poissaolo-

mallin soveltamisessa. Toisaalta selvitettiin myös, onko poissaolomallin tuttuudella merki-

tystä mallin soveltamiseen työssä, tai miten koetaan mallin kautta saatavan tukea työhön. 

Tämä muuttujien välinen yhdysvaikutus kiinnosti opinnäytetyön tekijää, ja analyysissä käy-

tetty SPSS-ohjelma mahdollistivat vaikutuksen tutkimisen. 

Noin 2/3 vastaajista oli soveltanut mallia työssään. Vastaajat jakautuivat tasaisesti ala- ja 

yläkoulun puolelle. Taulukosta 10 ilmenee, onko vastaajien sijoittumisesta ala- tai yläkoulun 

puolelle merkitystä mallin soveltamisen kannalta.  

Taulukko 10: Ala- vai yläkoulu? * Oletko soveltanut mallia työssäsi? 

  

 

Oletko soveltanut mallia työssäsi? 

Total Kyllä En 

Ala- vai yläkoulu? Alakoulu 20 12 32 

Yläkoulu 20 9 29 

Total 40 21 61 
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Ne vastaajat, joille poissaolomalli ei ollut lainkaan tuttu, eivät olleet sitä työssään sovelta-

neet. Vastaajat, joille malli oli hyvin tuttu tai erittäin tuttu, olivat sitä myös töissään sovelta-

neet. Niistä vastaajista, joille malli oli jokseenkin tuttu, oli kolme vastaajaa sitä soveltanut ja 

kahdeksan ei ollut soveltanut. Taulukosta 11 ilmenee, onko poissaolomallin tuttuudella merki-

tystä siihen, kuinka paljon sitä työssä sovelletaan. 

Taulukko 11: Onko poissaolomalli sinulle tuttu? Oletko soveltanut mallia työs-

säsi? 

Count   

 

Oletko soveltanut mallia työssäsi? 

Total Kyllä En 

Onko poissaolomalli sinulle 

tuttu? 

-3 0 1 1 

-1 0 1 1 

1 3 8 11 

2 16 5 21 

3 21 6 27 

Total 40 21 61 

Poissaolomallin ollessa tuttu, vastaajista 3/4 koki saavansa siitä tukea työhönsä. Neljälle vas-

taajista malli oli erittäin tuttu, mutta he eivät kokeneet saavansa mallin kautta mitään tukea 

työhön. Taulukosta 12 ilmenee, onko poissaolomallin tuttuudella merkitystä mallin kautta ko-

ettuun työhön saatavaan tukeen. 

Taulukko 12: Onko poissaolomalli sinulle tuttu? * Koetko, että saat mallin kautta tukea työhösi? 

  

 

Koetko, että saat mallin kautta tukea työhösi? 

Total -3 -2 -1 1 2 3 

Onko poissaolomalli si-

nulle tuttu? 

-3 0 0 0 1 0 0 1 

-1 0 1 0 0 0 0 1 

1 2 2 0 1 4 2 11 

2 1 2 1 5 9 3 21 

3 4 1 2 2 13 5 27 

Total 7 6 3 9 26 10 61 

 

5.2 Avoimet kysymykset: Mitä hyvää ja mitä kehitettävää 

Vastaajat pitivät hyvänä, että on kehitetty selkeä malli, johon on määritelty tuntimääräiset 

poissaolorajat. Pidettiin myös hyvänä, että Vihdin kunnassa on yhteinen linja puuttua poissa-

oloihin. Hyvänä pidettiin myös sitä, että poissaolomalli on selkeä, ja se osaltaan muistuttaa 
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opettajaa siitä, milloin huolen pitää herätä. Pidettiin myös hyvänä, että malli on ns. viralli-

nen tuki ottaa poissaolot puheeksi vanhempien kanssa. 

Vastauksissa tuli ilmi, että malli on ollut käytössä vasta vähän aikaa. Käyttökokemuksia on en-

sin kerättävä, ennen kuin kehitysehdotuksia pystyy antamaan. Vastaajat olivat sitä mieltä, 

että puuttumisen ja auttamisen keinoja on tullut lisää. Huolta kuitenkin herätti se, että malli 

lisää opettajan työtä. Vastaajat myös pyysivät tarkennuksia, kuinka käytännön tasolla tulisi 

toimia. Vastauksissa tuotiin esille, että mallissa pitäisi olla harkinnanvaraa esim. sairaspoissa-

olojen suhteen. Raja-arvoja pidettiin myös liian matalina. Koettiin, että puuttumiskynnys ja -

velvoite heikentää vastaajan harkintavaltaa, miten puuttua poissaoloon. Toivottiin myös lisää 

tiedostusta kaikille osapuolille (oppilaat, huoltajat, opetushenkilöstö). 

6 Johtopäätökset 

Tutkimuskysely lähetettiin noin 280 Vihdin ala- ja yläkoulun opetushenkilöstöön kuuluvalle. 

Vastaajia oli 61 henkilöä eli reilut 20%. Kevään 2019 kiireistä huolimatta vastausprosenttia 

voidaan pitää varsin hyvänä. Tutkimuksen tavoite oli selvittää opettajien käyttökokemuksia 

tutkimusajankohtana pari kuukautta käytössä olleesta poissaoloihin puuttumisen mallista ja 

miten opettaja tai muu työntekijä kokee poissaolomallin. Opettajille myös mahdollistettiin 

avointen kysymysten avulla vastata siihen, mitä hyvää ja mitä kehitettävää mallissa on. 

Tutkimustuloksia voidaan tulkita niin, että aihe opettajia kiinnostaa. He ovat siitä kouluissa 

keskustelleet ja 2/3 vastaajista oli soveltanut sitä työssään. Huomioitavaa, että 15 vastaajaa 

ei kokenut saavansa mallista lainkaan hyötyä, tai ainoastaan vähäisessä määrin hyötyä käyn-

nistettäessä yhteistyötä koulun ja kodin välillä. Niin ikään 16 vastaajaa oli sitä mieltä, että 

mallista saa vain vähän, tai ei lainkaan tukea työhön.  

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että mitä tutumpi malli on, niin sitä enemmän sitä käy-

tetään. Huomioitavaa on kuitenkin kriittinen suhtautuminen siihen. Avoimissa vastauksissa 

opettajat kuvasivat mallia kuitenkin hyvin positiivisesti. Kehitysehdotuksia tuotiin esille, ja 

siitä voidaan päätellä jatkokehityksen olevan aiheellinen.   

Tutkimuksen aiheen tarkennettua tiedostin käyttökokemusten poissaolomallista olevan vielä 

varsin vajavaisia ja sen mahdollisen vaikutuksen tutkimustuloksiin. Keskusteluissa Vihdin ku-

raattorien ja opetuspäällikön kanssa nähtiin ajankohdan kuitenkin olevan otollinen. Tutkimus 

osaltaan toi uudestaan opettajien tietoisuuteen ja keskusteluun hetki sitten lanseeratun pois-

saolomallin. Tutkimuskysymyksistä haluttiin tietoisesti rajata pois monialainen yhteistyö, 

mahdollisen jatkokoulutuksen suuntautuminen sekä kynnysarvojen rajapintoihin liittyvä tie-

donsiirto ja vastuukysymykset. Niiden nähtiin olevan mahdollisten jatkotutkimusten aiheita.  

Koulu on ainoa instituutio, jonka opetuksellinen perustehtävänä on asetuksella säädetty, ja 

johon ihminen on lakisääteisesti sidottu vuosia. Lasten ja nuorten hyvinvointi kumpuaa 
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kasvuympäristöstä, johon kodin lisäksi kuuluu hyvin läheisesti koulu (Antikainen, Rinne & 

Koski 2013; Äärelä 2012; Hirvonen 2017 mukaan). Koululla on vahva yhteiskunnallinen rooli 

lapsen kasvattajana. Sen lisäksi, että lapsi oppii opetussuunnitelmassa määriteltyjä asioita, 

hän omaksuu arvoja, asenteita ja toimintatapoja. Lapsi oppii liittymään ja osallistumaan mie-

leiseensä toimintaan. Mielestäni on nerokas ajatus, että poissaoloihin puuttumisen mallin 

avulla pyritään vaikuttamaan lapsen kasvuun ja kehitykseen siellä, missä hän ikään kuin on 

enemmän yhteiskunnan saatavilla ja hallinnassa. Näiden poissaolomallissa esitettyjen toimien 

tavoitteena on tarjota mahdollisimman varhain tukea ja ohjausta, sekä puuttua kasvua ja ke-

hitystä vaarantaviin tekijöihin. 

Opettajilla eturintamassa on ensisijainen vastuu seurannasta, raportoinnista ja poissaoloista 

syntyneen huolen puheeksi otossa. Kuraattorit ovat heitä työssään tukemassa tarjoten osaa-

misensa sosiaalityön saralta. Poissaolomallissa on monialaisiksi yhteistyökumppaneiksi kuvattu 

lapsi- ja perhesosiaalityö, terveyspalvelut ja lastensuojelu. Syrjäytymisen riskissä olevien 

nuorten löytämiseksi ja kokonaisvaltaisen avun tarjoamiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä 

monialaista yhteistyötä (Kasurinen 2009; Linnakangas & Suikkanen 2004; Salmi, Mäkelä, Pe-

rälä & Kestilä 2012; Lähdemäki 2018 mukaan).   

Poissaolomallissa on ongelmien ilmetessä ja pitkittyessä sisään rakennettuna tiivis yhteistyö 

koulun ja kodin välillä. Laajassa 28 maata käsittävässä tutkimuksessa havaittiin, että koulut, 

joissa ilmapiiri ja vuorovaikutus koulun ja kodin välillä oli avointa, oli vähemmän poissaoloja. 

Vanhempien tiivis osallistuminen koulun toimintaan on yhteydessä vähäisempiin luvattomiin 

poissaoloihin. (Claes 2009; Kearney 2008; Reid 2008; Autio 2017 mukaan.)  

7 Pohdinta 

LAPE-hankkeen käynnistymisen ja sen osaprojektina Vihdissä lanseeratun poissaoloihin puuttu-

misen mallin prosessikaavion välissä on aikataulullisesti noin kolme vuotta. Christopher Kear-

neyn poissaolomalliin pohjautuva kansallinen malli on lisännyt kiinnostusta ja terävyyttä pois-

saolojen seurantaan, raportointiin ja puuttumiseen. Poissaolomalli ei suoraan kerro miten ja 

millä tavalla mallissa kuvattuihin asioihin päästään tai kuka vastaa prosessin nivelvaiheista. 

Malli ei myöskään kuvaa sitä, mitkä ovat ne yleiset ja erityiset perustelut mallin käyttöön-

otolle.  

Vuonna 2015 käynnistyneessä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoite oli pureutua 

siihen perheiden kohtaamaan ongelmaan, että palvelut olivat hajautuneet eri toimipisteisiin 

ja pirstaloituneet. Lasten hyvinvoinnissa oli tapahtunut negatiivisia muutoksia, mielentervey-

den ongelmat olivat lisääntyneet ja lastensuojelun tarve kasvanut. Vaikka ymmärrystä korjaa-

vien toimien kalleudesta ja vaikuttavuudesta oli, niin silti painopiste ei ollut riittävässä mää-

rin siirtynyt ennalta ehkäiseviin työtapoihin tai toimintakulttuuriin. Siirtymän edellyttämää 

kuntapäättäjän ymmärrystä ja tietoisuutta resurssien tarpeesta, kohdentamisesta ja toimien 
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vaikuttavuudesta on syytä lisätä. Sen ei soisi olevan riippuvainen siitä, miten kuntien valtion-

osuudet tai niiden laskentaperusteet muuttuvat tai kunnille tilitettävät euromäärät alenevat. 

Vaikkakin kyse usein on kunnan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä, niin kuntapäättä-

jät toimillaan osoittavat miten ja mihin priorisoivat menoja ja mihin haluavat satsata.  

Käytännön tasolla onnistuminen usein tarkoittaa yhteistyön lisäämistä eri hallinnonalojen kes-

ken. Ymmärrystä siitä, mikä on toimijoiden rooli ja miten he osaltaan voivat olla lisäämässä 

hyvinvointia, tehokkuutta ja toimintojen vaikuttavuutta. Vaikein kysymys on se, miten näihin 

tavoitteisiin päästään, kun jokainen toimija on oma tulosyksikkönsä ja tekemisen vaikuttavuu-

den mittaaminen erittäin vaikeata. Mielestäni Vihdissä lanseerattu poissaoloihin puuttumisen 

malli on erinomainen esimerkki, miten yli hallinnonrajojen pystyttiin rakentamaan konkreetti-

nen malli ongelmaan puuttumiseksi. 

On ymmärrettävää, että mallin käyttöönotto kestää aikansa. Matkan varrella tulee esille kipu-

pisteitä, joihin on syytä puuttua. Mielestäni malliin liittyy ajatus auttaa ja tukea lasta siellä, 

missä hän oppivelvollisuuttaan suorittaa eli on samalla läsnä ja saatavilla. Lapsen kyky käydä 

koulua on yksi merkittävimpiä lapsen kehitystehtäviä. Jos siitä ei suoriudu, niin viitteitä mui-

hin akuutteihin ja myöhemmin elämässä esiintyviin vajeisiin on syntynyt. Malli sinänsä ei tuo 

vastausta lapsen tai perheen problematiikkaan, kun poissaolo-ongelma on pitkittynyt tai sii-

hen sisältyy vakavia lapsen kasvua ja kehitystä vaarantavia tekijöitä. Tästä syystä monialaisia 

toimintatapoja ja -kulttuuria koulun, lastensuojelun ja toivottavasti jatkossa myös erikoissai-

raanhoidon kanssa on syytä tarkentaa ja yhteistyötä syventää käytännön tasolla. 

Opettajat käytännön työn tekijöinä ja eturintamassa ovat suuressa roolissa, kun mallia työssä 

sovelletaan. Tästä syystä kriittiset äänenpainot, ideat ja kehitysehdotukset on syytä käsitellä 

erittäin tarkasti. Itselläni ei tätä kirjoittaessa ole tarkasti selvillä, kuinka paljon työtunteja 

opettajalla on viikossa käytettävissään kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, tai kasvatuskes-

kusteluihin. Jos opettajien keskuudessa pelätään työmäärän kasvavan, tai oman osaamisen 

olevan rajallinen, niin tämä huoli on syytä ottaa tosissaan ja käsitellä sille kuuluvalla vaka-

vuudella. Osaltaan oppilashuolto ja kuraattorit haluavat viestiä opettajille, että he ovat aina 

käytettävissä ja haluavat antaa osaamisensa yhteisön ja lapsen hyväksi. 
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LIITE 1: Poissaoloihin puuttumisen malli Vihdin ja Karkkilan perusopetuksessa. 
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Liite 2: Viranhaltijapäätös 

 

 

 

 

Julkaisemattomat 

<Ensimmäinen lähde. Enter> 
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Liite 3: Tutkimuskysely 
 

Arvoisa opettaja tai rehtori! 

Koulupoissaolot ja niihin puuttuminen aiheuttavat paljon keskustelua kouluissa ja medi-

assa. Tästä syystä haluamme kuulla ajatuksiasi tähän ajankohtaiseen aiheeseen liittyen. 

Poissaoloihin puuttuminen Vihdin perusopetuksessa 

Sosionomi -opintoihin liittyen teen opinnäytetyöni yhteistyössä Vihdin perusopetuksen 

kanssa. Opinnäytetyön kyselyssä kartoitamme näkemyksiäsi ja kokemaasi Vihdin kun-

nan ja Karviaisen yhteistyössä tuottamaan poissaolomalliin liittyen. Tavoitteena on tuot-

taa materiaalia poissaolomallin kehittämiseksi. Siksi juuri sinun vastauksesi on meille 

tärkeä. Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti sekä nimettöminä, eivätkä ne 

ole henkilöitävissä. Kysely kestää noin 10 minuuttia ja viimeinen vastauspäivä 

5.5.2019. Jokaiseen kysymykseen ainoastaan yksi vastausvaihtoehto, mikä parhaiten 

kuvaa sinua tai ajatuksiasi.  

Kiitos, että jaat kanssamme ajatuksesi ja ideasi.   

Poissaolomalli Avaa hiiren oikealla uuteen välilehteen.  

 Kysely alkaa  

Mikä koulu? Missä sinulla on eniten opetusta, tai mikä on päätoimipaikkasi.  

Haimoon koulu  

Huhmarnummen koulu  

Jokikunnan koulu  

Kuoppanummen koulukeskus  

Nummelan koulu  

Nummela skola  

Nummelanharjun koulu  

Oinasjoen koulu  

Ojakkalan koulu  

Otalammen koulu  

Pappilanpellon koulu  

Vanjärven koulu  

Vihdin yhteiskoulu  

Vihtijärven koulu  

 

  

https://elomake.laurea.fi/tiedosto.php?hash=8a0abd4376b07de4d04c74f582023172
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Ala- vai yläkoulu  

Alakoulu  

Yläkoulu  

 

Olen  

Rehtori  

Luokanopettaja  

Luokanohjaaja + aineenopettaja  

Aineenopettaja  

Pienluokanopettaja  

Laaja-alainen erityisopettaja  

 

Onko poissaoloihin puuttuminen koulun tehtävä? Vastaukset välillä: -3 täysin eri mieltä, 

+3 täysin samaa mieltä.  

-3  

-2  

-1  

+1  

+2  

+3  

 

Onko poissaolomalli sinulle tuttu? Vastaukset välillä: -3 täysin vieras, +3 täysin tuttu.  

-3  

-2  

-1  

+1  

+2  

+3  
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Onko poissaolomallista keskusteltu koulussanne? Vastaukset välillä: -3 ei lainkaan, +3 

runsaasti.  

-3  

-2  

-1  

+1  

+2  

+3  

 

Oletko soveltanut mallia työssäsi?  

Kyllä  

En  

 

Koetko, että malli auttaa sinua käynnistämään yhteistyötä oppilaan ja kodin välillä? 

Vastaukset välillä: -3 täysin eri mieltä, +3 täysin samaa mieltä.  

-3  

-2  

-1  

+1  

+2  

+3  

 

Koetko, että saat mallin kautta tukea työhösi? Vastaukset välillä: -3 täysin eri mieltä, +3 

täysin samaa mieltä.  

-3  

-2  

-1  

+1  

+2  

+3  

 

Mikä mallissa on mielestäsi hyvää? ? 

 
Mitä kehitettävää mallissa on? / Mitä muuttaisit? ? 

 

 

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Tietojen lähetys 

Kiitokset ajastasi. Mukavaa kevään jatkoa! 

Yhteystiedot: 

Ville Saukkola, sosionomi -opiskelija, Laurea AMK, ville@saukkola.fi 

Kirsi Hyvämäki, opetuspäällikkö, Vihdin kunta, kirsi.hyvamaki@vihti.fi 

Eeva-Maria Lampikari, vs. vastaava kuraattori, Vihdin kunta, eeva-maria.lampi-

kari@vihti.fi 

Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi 
 
 
 
 

http://www.e-lomake.fi/
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