
Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen
Mitä?
Yhtenäinen tapa puuttua kaikkiin poissaoloihin perusopetuksessa.
Malli tulossa myös esiopetukseen.

Mallissa nostetaan esille ennaltaehkäisevä työ, huolen puheeksiotto 
tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, poissaolojen syiden ja lapsen/nuoren 
kokonaistilanteen perusteellinen kartoitus sekä monialainen yhteistyö. 

Miksi?
Poissaoloihin puuttumisen malleja on aiemmin tehty kuntakohtaisesti.
Ne ovat erilaisia eri kunnissa ja niiden toteutus ja toimivuus vaihtelevat.
Poissaolojen taustasyiden ja kokonaistilanteen arviointi tehdään
satunnaisesti ja eri tavoin sekä välillä päällekkäin eri toimijoiden
toteuttamana. Interventioita ei tehdä suunnitelmallisesti.

PILOTTIYKSIKÖT KEVÄT 2018:
ESPOO: Kirstin koulu, Hansakallion koulu 
HELSINKI: Tahvonlahden ala-aste 
KAUNIAINEN: Mäntymäen koulu, 
Granhultsskolan, Kasavuoren koulu, 
Hagelstamska skolan
KIRKKONUMMI: Kirkkoharjun koulu, 
Winellska skolan 
VANTAA: Aurinkokiven koulu, Martinlaakson 
koulu 

Lisätietoja: www.socca.fi/pkslape

Oppilaan poissaoloista 
herää huoli 
kotona/koulussa.
Luokanopettaja/ 
luokanvalvoja 
keskustelee asiasta 
oppilaan kanssa ja on 
yhteydessä huoltajiin ja 
sopii mahdollisesta 
yhteydenotosta 
oppilashuollon 
työntekijään.

Jos tilanne ei 
korjaannu selvittelyn ja 
puhelinkeskustelun 
jälkeen (poissaoloja yli 
30h), opettaja kutsuu 
koolle palaverin. 
Palaveri kokoaa 
yhteen ne toimijat, 
jotka oppilas ja hänen 
huoltajansa arvioivat 
tarpeelliseksi oppilaan 
koulunkäynnin 
tukemisessa. 
Pohditaan myös ketkä 
muut toimijat voisivat 
tukea oppilasta.
Useimmiten mukaan 
kutsutaan myös 
joku/jotkut 
oppilashuollon 
työntekijöistä. 
Tarvittaessa voidaan 
muodostaa 
monialainen 
asiantuntijaryhmä, 
joka sopii tukitoimista 
ja seurannasta 
yhdessä. 
Koulun tukitoimet 
mietitään. Tarvittaessa 
koulun ulkopuolisten 
tahojen konsultaatiot. 

Tarvittaessa (kun 
poissaoloja yli 50h) 
kutsutaan mukaan 
koulun ulkopuolisia 
toimijoita 
monitoimijaiseen 
yhteistyöhön ja 
pohditaan puuttumisen 
keinoja. 
Sovitaan yhdessä, miten 
oppilaan tilanteen 
etenemistä seurataan ja 
kuka siitä miltäkin osin 
vastaa.
Sovitaan myös 
seurantapalaverin
ajankohta ja 
vastuuhenkilö oppilaan 
asioissa.
Koulun tukitoimet 
mietitään. Koulun 
ulkopuolisten tahojen 
konsultaatiot ja 
yhteistyö.

Mikäli tukitoimet ja 
seurantapalaverit eivät 
auta ja poissaoloja 
kaikesta huolimatta on 
jatkuvasti/runsaasti (yli 
70h), tehdään ensisijaisesti 
sosiaalihuoltolain 
mukainen yhteydenotto tai  
lastensuojeluilmoitus 
konsultaation pohjalta. 
Koulu on tässä vaiheessa 
selvittänyt poissaolojen 
syitä omalta osaltaan ja 
käyttänyt koulun tukitoimia 
monipuolisesti.
Lastensuojeluilmoituksen 
pohjana on huoli 
poissaolojen 
aiheuttamasta 
syrjäytymisriskistä ja 
normaalin kehityksen ja 
koulunkäynnin 
vaarantumisesta. 
Ilmoituksessa mainitaan 
koulussa jo tehdyt 
kartoitukset, tukitoimet 
sekä huoltajien kanssa 
tehty yhteistyö.
Sovitaan myös 
seurantapalaverin
ajankohta ja 
vastuuhenkilö oppilaan 
asioissa.

Poissaoloihin (luvaton poissaolo, 
sairauspoissaolo ja muu 
huolestuttava poissaolo) 
puuttuminen perus-opetuksessa

Oppilashuolto-
henkilöstön 
konsultointi
mahdollisimman 
matalalla kynnyksellä

Tilannetta seurataan 
jatkuvasti. 
Lastensuojeluilmoitus 
harkittava.

Sosiaalihuoltolain 
mukainen 
yhteydenotto 
harkittava. 

Tehdään 
perusteellinen 
kartoitus poissaolojen 
syistä ja kokonais-
tilanteesta. 
Kartoituksen osana 
voidaan käyttää esim. 
koulupoissaolokyselyä 
(SRAS-R). 

Yhteisöllisen 
opiskeluhuollon 
keinoin lisätään 
oppilaiden 
osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä.
Sujuva yhteistyö 
kodin ja koulun välillä. 
Oppilaiden läsnäoloa 
koulussa seurataan 
systemaattisesti ja 
jatkuvasti.

Huoli puheeksi

Ennaltaehkäisevä toiminta

Yli 30 h

Yli 50 h

Yli 70 h

Otetaan käyttöön 
kaikissa kunnissa tai 
kunniassa käytössä 
malli joka sisältää 
vähintään samat 

elementit


