
Täällä koulu… Kuuleeko lastensuojelu? 

Apollon yhteiskoulu, Aija Pennanen 

Kyllä kuulee, ainakin täällä lännessä! Kehrä ll:n prosessi edelleen vahvisti koulun ja lastensuojelun 

dialogia, silti tai juuri siksi muutamasta asiasta haluaa vielä hieman jatkaa … tässä ajatuksia aiheista, 

jota sivusimme useissa tapaamisissa. 

Koulusta poissaolevat lapset tai nuoret  

Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Tullessaan kouluun nuorta kuitenkin koskevat 

perusopetuslain säädökset ja mm. 35§, jossa sanotaan, että ”oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, 

jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta”.  

Viime vuosina on lisääntynyt ilmiö, jossa yhä useampi nuori jättäytyy pois koulusta tai käy koulua hyvin 

epäsäännöllisesti. Huoli näistä nuorista on koulussa suuri. Koulussa painotetaan läsnäolon merkitystä 

ainakin kahdesta näkökulmasta opetukseen osallistumisen velvollisuuden lisäksi, toisaalta oppimisen 

kannalta ja toisaalta koulu- / kaveriyhteisössä osallisena pysymisen näkökulmasta. Poissaolojen takana 

oleva ilmiö on moniselitteinen ja usein hyvin henkilökohtainen. 

Kun koulusta tehdään nuoren poissaoloihin liittyvä lastensuojeluilmoitus, on sitä ennen tehty pitkään 

työtä nuoren kanssa sekä koulun että kodin ja koulun yhteistyön voimin. Tähän kuuluu luonnollisesti myös 

nuoren vanhempien kanssa tehty työ, jossa vanhempia on kuultu, tuettu ja myös loppuvaiheessa 

motivoitu ja rohkaistu tarttumaan lastensuojelun mukanaan tarjoamaan tukeen. 

Prosessi on jokaiselle perheelle henkilökohtainen ja herkkä. Vanhemmat joutuvat kohtaamaan mm. tuen 

tarpeensa ja monet kysymykset saattavat risteillä mielessä; olemmeko epäonnistuneet, mikä nuorta 

oikein vaivaa, pärjäisimmekö kuitenkin vielä omin voimin ilman viranomaisapua. 

Koulun ääntä ja asiantuntemusta kannattaa kuulla 

Nuoren tilannetta saatetaan arvioida ja selvittää esim. lastensuojelulaitoksessa arviointijaksolla tai 

sairaalajaksolla, ja myös lastensuojelun avohuollossa nuoren tilannetta selvitellään monin tavoin. Myös 

tavallisen koulun arviointia tulisi osata hyödyntää entistä paremmin ja edelleen kehittää. Koulun itsensä 

tulisi tuoda omaa näkemystään ja kokemustaan yhteistyötilanteissa rohkeammin esille. 

Koulun näkökulma tarjoaa yhden tärkeän ikkunan nuoren tilanteeseen. Koulussa nuori on useita tunteja 

päivässä ja siellä hänen maailmansa heijastuu mm. sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan 

näkökulmasta.  Opettajilla ja koulun henkilökunnalla on asiantuntemusta, jota kannattaa kuunnella. 

Poissa koulusta - mistä voi olla kysymys?  

Koulusta poissaoleminen tai kokonaan koulusta pois jääminen on moniselitteinen vyyhti ja jokaisen 

nuoren kohdalla tilanne on yksilöllinen.  Poissaolojen taustalla voi olla kysymys siitä, että nuoren on vaikea 

tulla kouluun tai siitä, että hänen vaikea lähteä kotoa kouluun.  Onko koulussa jotain, mikä tuntuu 

hankalalta kohdata vai onko kotona jotain, miksi kouluun ei pysty rauhallisin mielin lähtemään? 

Poissaolojen takana voi olla pelkoja, pieniä tai isoja, niiden selvittely on tärkeää ja joskus siihen tarvitaan 

myös koulun ulkopuolista asiantuntemusta.   



Nuori tarvitsee aikuisilta ja mieluummin vielä kaikilta aikuisilta yhdensuuntaisen viestin tuekseen omalle 

säännölliselle koulunkäynnilleen. Koulusta ei tarvitse joka päivä pitää, mutta se täytyy joka päivä hoitaa.   

Emme saa antaa nuorille sellaista signaalia, että poissaolot ovat hänen ja perheen oma asia, vaan 

poissaolot kertovat aina jostakin, ja jonkun aikuisen asia on vaan uskallettava nuoren kanssa kohdata.  

Elämä on suhteita ja tapahtuu suhteissa. Kiintymyssuhteet ovat elintärkeitä lapsen kehitykselle ja niiden 

merkitys on suuri myös poissaolokysymyksissä. Nuori tarvitsee sitä vahvemman suhteen mitä enemmän 

hänellä on haasteita, vaikeuksia tai pelkoja tulla kouluun. Koulussa tulisi olla jokaiselle nuorelle joku 

aikuinen, joka muistaa sanoa, harvakseltaankin koulun oven avaavalle nuorelle ”kiva kun tulit ja tulethan 

huomennakin”. 

Teidän, meidän vai yhteiset lapset? Avointa yhteistyötä nuoren, vanhempien ja tukiverkoston kanssa. 

Aikuisilla on valtaa ja vastuuta ylitse lapsen tai nuoren monissa asioissa ja lapsen kasvattamatta ja 

rakastamatta jättäminen on heitteillejättö, kotona ja koulussa. Lakiin on muotoiltu mm. seuraavia asioita: 

oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, huoltajalla on velvollisuus huolehtia oppivelvollisuuden 

täyttymisestä, koululla velvollisuus järjestää opetusta. 

Jos haluamme helpottaa nuoren auttamista tulee meidän asettua avoimeen yhteistyöhön kaikkien nuoren 

auttamisessa mukana olevien kanssa. Yhä vieläkin usein lähestymme asioita salassapidon tai 

vaitiolovelvollisuuden näkökulmasta; joku asia kuuluu kouluun ja joku taas ei kuulu, joku asia on vain 

hoitotahon asia ja joku lastensuojelun ja niin edelleen. 

Kaikki asiat eivät luonnollisesti kuulu kaikille ja on perusteltua, että monet perheen sisäiset asiat ovat 

perheen sisäisiä asioita, mutta nuori on kokonaisuus, nuoren hyvinvointiin ja toisaalta pahoinvointiin 

vaikuttavien asioiden välillä on yhteys. Kodin asiat kulkevat nuoren mukana kouluun ja koulun tapahtumat 

näkyvät kotona, nuori liikkuu kodin ja koulun rajapinnoilla ja kuljettaa tunnelmiaan, ilojaan ja huoliaan 

kahdensuuntaisesti. 

Koulun arjesta pois jäävä nuori tarvitsee apua ja tukea. Silloin kun koulun keinoin ei tilannetta ole saatu 

muuttumaan, on yhteistyö muiden toimijoiden kanssa välttämätöntä ja nuorta tai perhettä ei saa jättää 

yksin. 

 

Jos kissa kotona voi huonosti tai ei ole saanut ruokaa, ei koulunkäyntikään maistu, 

 jos isä lyö äitiä ja äiti isää, ei koulukaan maistu, 

 jos ope ei tykkää tai huomaa, ei koulukaan maistu,  

jos kaverit herjaa facessa ei koulukaan maistu,  

jos jääkaapissa on vain valo, ei koulukaan maistu,  

jos kisun masu on täysi ja haavat hoidettu, niin kouluunkin on kivempi tulla,  

jos kotona aikuisten vuorovaikutus pelittää, voi kouluunkin huoletta lähteä,  

jos ope ja kuraattori hymyilee ja tsemppaa, niin koulussakin jaksaa olla… 


