
Mihin tarpeeseen kehittämistyö vastaa? Miten kehitettiin?

Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen vaihtelee 
yksiköiden välillä. Arviointi ja mittarointi tehdään 
satunnaisesti ja päällekkäin, interventiota ei tehdä 
suunnitelmallisesti

Poissaolomalleja kartoitettu LAPE-opiskeluhuollon 
yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmässä.

Yhdessä erityis- ja vaativan tason lasten 
mielenterveystyöryhmän kanssa malliin lisättiin 
koulupoissaolokysely osaksi kartoitusta sekä tuotettiin 
interventiovalikko.

Kehitettiin yhtenäinen malli poissaolojen seurantaa ja 
puuttumista varten. Kokeiltiin koulupoissaolokyselyä, 
tavoitteena taustasyyn löytyminen ja avun oikea 
kohdentaminen. Koottiin käytössä olevat interventiot 
interventiomalliksi koulupoissaolokyselyn syyluokituksen 
mukaisesti.

Perusopetuksen mallin pohjalta kehitettiin oma malli 
esiopetukseen.

Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen
- Poissaolomallit esiopetukseen ja perusopetukseen
- Toimintamalli kehitetty osana pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta (lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) 2017-

2018



Lapsen poissaoloista herää 
huoli kotona tai 
esiopetuksessa.
Yhteydenotto huoltajiin 
esiopetusryhmän 
henkilökunnalta heti 
ensimmäisen 
poissaolopäivän jälkeen, 
mikäli ilmoitusta ei ole tullut 
perheeltä.
Opettajalla on lain 
mukainen velvoite puuttua 
poissaoloihin, mikäli hänelle 
nousee asiasta huoli.

Jos tilanne ei korjaannut 
selvittelyn ja 
puhelinkeskustelun jälkeen 
(poissaoloja kertynyt 7-8 
päivää), esiopetusryhmän 
henkilökunta kutsuu koolle 
palaverin. Huoltajien kanssa 
keskustellaan siitä, kuinka 
esiopetuksen tavoitteet 
toteutuvat.
Tarvittaessa voidaan 
muodostaa monialainen 
asiantuntijaryhmä, joka sopii 
tukitoimista ja seurannasta 
yhdessä.
Opiskeluhuollon tukitoimet 
mietitään. Tarvittaessa 
esiopetusyksikön 
ulkopuolisten tahojen 
konsultaatiot.

Tarvittaessa kutsutaan 
esiopetusyksikön ulkopuolisia 
toimijoita mukaan 
monitoimijaiseen yhteistyöhön 
tai verkostoyhteistyötä tehdään 
monialaisen asiantuntijaryhmän 
puitteissa. Tarvittaessa 
sosiaalihuoltolain mukainen 
yhteydenotto tai  
lastensuojeluilmoitus 
konsultaation pohjalta.
Lastensuojeluilmoituksen 
pohjana on huoli poissaolojen 
aiheuttamasta 
syrjäytymisriskistä ja normaalin 
kehityksen ja esiopetukselle 
asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen vaarantumisesta. 
Ilmoituksessa mainitaan 
esiopetusyksikössä jo tehdyt 
kartoitukset, tukitoimet sekä 
huoltajien kanssa tehty 
yhteistyö.
Sovitaan yhdessä, miten 
oppilaan tilanteen etenemistä 
seurataan ja kuka siitä miltäkin 
osin vastaa.
Sovitaan myös 
seurantapalaverin ajankohta ja 
vastuuhenkilö oppilaan 
asioissa.

Poissaoloihin (luvaton poissaolo, sairauspoissaolo 
ja muu huolestuttava poissaolo) puuttuminen 
esiopetuksessa

Esiopetukseen ilmoitetut 
lapset osallistuvat 
esiopetukseen sään-
nöllisesti, jotta esiopetuk-
selle asetetut tavoitteet 
voivat toteutua.

Jatkuva yhteistyö lapsen ja hänen 
huoltajiensa kanssa tärkeää. 
Tarvittaessa sosiaalihuoltolain 
mukainen yhteydenotto tai 
lastensuojeluilmoitus ja 
monitoimijainen arviointi. Seurattava milloin 

poissaoloja esiintyy, aina 
tiettyinä päivinä yms. 
Tärkeää selvittää, mikä on 
poissaolojen taustalla.

Edistetään yhteistyössä 
kotien ja huoltajien kanssa 
lapsen kehitys- ja 
oppimisedellytyksiä sekä 
vahvistetaan lapsen 
sosiaalisia taitoja ja 
tervettä itsetuntoa leikin ja 
myönteisten 
oppimiskokemusten 
avulla.
Lasten läsnäoloa 
esiopetuksessa 
seurataan jatkuvasti. 
Suositellaan, että 
esiopetuksen opettaja 
raportoi oman ryhmän 
poissaolot päiväkodin 
johtajalle kuukausittain.

Huoli puheeksi

30 h poissaoloja esiopetuksesta

Oppilashuoltohenkilöstön 
konsultointi mahdol-
lisimman matalalla 
kynnyksellä.
Kiinnitettävä huomiota myös 
myöhästelyihin.

Ennaltaehkäisevä toiminta

Seuranta ja tukitoimet


