
POISSAOLOJEN SEURANTAA JA 
NIIHIN PUUTTUMINEN-TOIMINTAMALLIN OHJE
• Ohjeistuksen on tarkoitus antaa lisätietoa poissaolojen seuranta ja niihin puuttumisen 

siitä, miten ja mitä asioita olisi hyvä huomioida poissaoloja ennaltaehkäistäessä, 
niihin puututtaessa ja niistä keskusteltaessa oppilaan/opiskelijan ja huoltajien kanssa

• Ohjeistus antaa myös lisätietoa poissaoloihin liittyvien interventioiden suunnittelusta
• Ohjeistus perustuu ennaltaehkäisyyn sekä mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian 

tekniikoihin, jotka on todettu vaikuttavimmiksi keinoiksi poissaoloihin puututtaessa
• Materiaali pitää sisällään seuraavia huomioita ja ohjeita:

1. Poissaolojen seurantaan liittyvät sovittavat asiat
2. Ennaltaehkäisevä toiminta
3. Poissaolojen taustasyiden selvittäminen
4. Poissaoloihin liittyvä psykoedukaatio
5. Vanhempainohjaus
6. Altistus (takaisin kouluun)
7. Opetusjärjestelyt
8. Aiheesta lisää

• Tämän lisäksi koulupoissaolokysely (SRAS-R) ja interventiovalikko löytyvät Soccan
LAPE-sivuilta, Erityisen ja vaativan tason kokonaisuudesta (www.socca.fi/pkslape)

http://www.socca.fi


1. Poissaolojen seurantaan liittyvät sovittavat asiat
• Koulun aikuisten tehtävä on tukea tasapuolisesti jokaista oppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä 

kohti hyvää aikuisuutta. Paljon koulusta poissaoleva lapsi tarvitsee usein koko kouluyhteisön tukea. 
Hänelle tulee antaa aikaa ja tilaa tulla uudelleen yhteisön jäseneksi, mahdollisuus tulla kuulluksi ja 
tuntea, että hänestä välitetään. Runsaat poissaolot haittaavat koulutyötä syystä riippumatta.

1.Sairauspoissaolo
• Oppilas sairaana
• Oppilas ei halua/pysty tulemaan kouluun ja huoltaja kuittaa Wilmaan oppilaan poissaolot 

selvitetyiksi (sairaspoissaoloksi)
2. Muu luvallinen poissaolo
• esim. lääkärikäynti koulupäivän aikana
• tilapäinen poissaolo harrastuksen vuoksi
• koululta etukäteen saatu lupa lomamatkaan
3. Luvaton poissaolo
• Oppilas ei halua/uskalla/pysty tulemaan kouluun

Kunnassa/koulussa etukäteen sovittava:
• Millä tavalla seuraatte systemaattisesti ja jatkuvasti poissaoloja yksiköissä? Kuka/ketkä vastaavat 

seurannasta? Kenellä on oppilaan poissaoloista kokonaiskuva?
• Miten tulkitsette mallin tuntirajat esim. lukuvuoden vai lukukauden aikana?
• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, etenkin yhteistyö sosiaalihuollon ja lastensuojelun kanssa

• Millä tavalla he liittyvät mukaan poissaoloasioissa?
• Miten poissaoloihin liittyvissä tilanteissa tehdään monialaista yhteistyötä?

• Tutkimuksiin perustuen poissaolojen seurannassa ja niihin puuttumisessa kolme tärkeintä asiaa ovat:
1. Systemaattinen ja jatkuva poissaolojen seuraaminen
2. Perusteellinen kartoitus poissaolojen syistä ja lapsen/nuoren tilanteesta
3. Sujuva monialainen yhteistyö eri toimijoiden välillä



2. Ennaltaehkäisevä toiminta
• Toimintamalliin on yhdistetty kaikki poissaolot (luvattomat, huoltajien 

kuittaamat sairauspoissaolot ja muut huolestuttavat poissaolot)
• Poissaoloilmiötä on tärkeää selvittää jo varhaisessa vaiheessa
• Jokaisessa koulussa tulee olla toimiva tapa seurata poissaoloja systemaattisesti ja 

jatkuvasti
• Onko oppilaan poissaoloista löydettävissä kaavaa?

• Koululäsnäoloa voidaan vahvistaa yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin 
lisäämällä:

• oppilaiden ja huoltajien osallisuutta koulun arjessa
• yhteisöllisyyden tunnetta
• positiivista ilmapiiriä

• Yhteistyö kodin ja koulun välillä on sujuvaa
• Vanhemmat ymmärtävät roolinsa oppilaan koululäsnäolon tukemisessa
• Vanhempia tiedotetaan siitä, miten koulu seuraa poissaoloja ja miten niihin 

puututaan



3. Poissaolojen taustasyiden selvittäminen
• Kattaa sekä poissaolojen taustatekijöitä että oppilaan kokonaistilannetta

• Tiedon kerääminen haastattelemalla vanhempia ja oppilasta
• Koulupoissaolokysely (SRAS-R)

• Kyselyn lisäksi kartoitetaan esim. kiusaaminen, oppimisvaikeudet, 
somaattiset sairaudet, joita ei selvitetä kyselyssä

• Mahdollisimman kokonaisvaltainen kartoitus

• Yhteispalaverin aika
• Kartoituksen läpikäynti oppilaan ja huoltajien kanssa

• Keskustellaan poissaoloihin liittyvistä pulmakohdista
• Autetaan oppilasta ja huoltajia näkemään syitä poissaolojen taustalla
• Pohditaan, miten vanhemmat voivat tukea oppilaan tilanteen ratkaisemista

• Miten oppilaan koulunkäyntiä voidaan tukea?
• Ketkä muut toimijat voisivat tukea oppilasta ja perhettä?



4. Poissaoloihin liittyvä psykoedukaatio

• Psykoedukaation tarkoituksena on lisätä lapsen, nuoren ja hänen 
perheensä ymmärrystä poissaolojen juurisyistä ja niiden mahdollisista 
vaikutuksista 

• Psykoedukaatio on hyödyllistä antaa samaan aikaan lapselle/nuorelle 
sekä huoltajille

• Psykoedukaatiossa on tärkeää jakaa yhteinen ymmärrys poissaolojen 
syistä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä niiden vaikutuksista (tilanne- ja 
teoriatieto)

• Poissaoloihin liittyy monia usein monia sosioemotionaalisia haasteita
• Lyhyen aikavälin haasteet mm. heikompi koulusuoriutuminen, kaveri- ja 

perhesuhde haasteet, itsetunnon haasteet
• Pidemmän aikavälin haasteet mm. opintojen ulkopuolelle jääminen tai niiden 

keskeytyminen, katkonainen työhistoria, kroonistuneita ahdistus- ja 
masennusoireita, oikeudellisia pulmia

• Poissaolojen seurauksena monet iänmukaiset kehitystehtävät saattavat 
vaarantua, kun lapsi eristäytyy normaalista arjesta ja vertaissuhteista

• Poissaolot lisääntyvät usein opintojen nivelvaiheissa ja murrosiässä



PSYKOEDUKAATIO: ajatukset- tunteet- toiminta, 
käyttäytyminen
• Osana psykoedukaatiota on hyvä avata ajatusten, tunteiden ja toiminnan 

yhteyttä
• Tärkeää on pitää fokus siinä, miten ajatukset ja uskomukset ovat 

yhteydessä tunteisiin ja käyttäytymiseen
• Esim. ikätasolle sopiva ajatusten tutkailu opettaa tunnistamaan ja 

normalisoimaan ahdistusta lisääviä ajatuksia, jotka saattavat selittää poissaoloja

AJATUS
”en kuitenkaan onnistu 

kokeessa tai 
esitelmässä”

”koulussa minua 
kuitenkin kiusataan”

TUNNE
”pelottaa, jännittää, 

ahdistaa”

TOIMINTA, 
KÄYTTÄYTYMINEN

”jään kotiin”



PSYKOEDUKAATIO: välttelykäyttäytyminen
• Yleensä toimimattomat ajatus- ja toimintamallit ylläpitävät psykologisia 

ongelmia esim. koulusta poisjäämistä
• Poissaolojen kohdalla yleistä on välttämiskäyttäytyminen, mikä ei 

helpota kouluun palaamista, vaan usein pahentaa tilannetta
• Välttelyn sijaan tulisi kohdata tilanteet, jotta niitä oppii sietämään ja saa näin 

positiivisia kokemuksia haastavista tilanteista selviämisestä
• Epämiellyttävyys-alueelle meno vaikeaa (esim. kouluun lähteminen), mutta ei 

vaarallista

Kouluun meno 
tuntuu vaikealta

Stressaannut, 
ahdistun, 

hermostun, 
jännitän

Jätän menemättä 
kouluun

Usko itseen 
laskee.

Usko siitä, että 
palaan kouluun 

vähenee

Motivaatio palata 
kouluun 

seuraavana 
päivänä laskee

VÄLTTELYN KEHÄ



5. Vanhempainohjaus
• Vanhempainohjauksessa tärkeää on, että vanhempi tunnistaa omasta 

toiminnastaan kouluun palaamista tukevat ja poissaoloja ylläpitävät tekijät
• Vanhemman tehtävänä on arjessa mallintaa vaikeiden tilanteiden ja tunteiden 

sietämistä sekä tuoda puheessa näkyväksi selviytymiskeinoja  siirtyvät tätä 
kautta lapselle

• Vanhemman on hyvä todeta aidoksi ja ymmärrettäväksi lapsen/nuoren tunne 
ja luotava uskoa tilanteesta selviämiseen

• ”Tiedän ja ymmärrän, että kouluun meneminen on vaikeaa, kun sinusta ei tunnu 
hyvältä, mutta uskon sinun pystyvän siihen”

• Mikäli lapsi/nuori on jää pois kotoa, on kotona ensiarvoisen tärkeää ylläpitää 
koulurutiineita

• Esim. lapsi selvittää tehtävät, tekee koulutehtäviä saman aikaa kuin koulupäivä kestäisi, 
ei pelaa tai tee muuta palkitsevaa

• Vanhemman pidettävä kiinni seurauksista, mikäli kouluun meneminen ei 
onnistu  vältä vahvistamasta kotiin jäämistä

• Mikäli lapsi, nuori menee kouluun kannusta, palkitse ja kehu
• Vaikka lapsi/nuori ei aamulla lähtisi kouluun, on hyvä häntä uudestaan päivän 

aikana kannustaa ja rohkaista lähtemään kouluun



6. Altistus (takaisin kouluun)
• Altistusharjoitukset auttavat hankalien tilanteiden kohtaamisessa
• Tärkeää on, että vanhempi tukee systemaattista altistusharjoittelua ja sitoutuu 

siihen  Lapsen/nuoren motivointi ja sitoutuminen suunnitelmaan ja 
tavoitteisiin varmistettava

• Koulun ja kodin on hyvä suunnitella altistus yhdessä ja purkaa tavoite 
pienempiin osiin 

• Altistuksen tarkoituksena on mennä epämiellyttävyys-alueelle pienin askelin 
• pystyvyyden kokemus ja luotto vaikeista tilanteista ja tunteiden kanssa selviytymisestä 

kasvaa harjoittelun myötä
• Epäonnistumiset ja takapakki ovat luonnollisia esim. lomien jälkeen kouluun lähtö 

saattaa vaikeutua uudelleen ja aiempi koulusta poisjääminen aktivoitua
• Altistusta suunniteltaessa on hyvä huomioida tavoitteen olevan 

saavutettavissa oleva, mitattava, tarkasti määritelty, realistinen, aikataulutettu
• Osana altistuksen suunnittelua on hyvä etukäteen miettiä keinoja, joilla 

vaikuttaa tilanteessa herääviin negatiivisiin ajatuksiin ja tunteisiin
• Rentoutuminen
• Rauhoittavat ajatukset, itsepuhe
• Haitallisten ajatusten ja uskomusten uudelleen muokkaaminen
• Mitä, jos –suunnitelman tekeminen

• Altistuksen tavoitteiden saavuttamisesta on hyvä palkita ja kannustaa 
lasta/nuorta



7. Opetusjärjestelyt
• Poissaolojen määrän lisääntyessä on aina tehtävä erikseen suunnitelma 

oppimisen edistymiseksi
 Jo pienikin määrä poissaoloja saattaa vaikuttaa lapsen itsetuntoon oppijana, 

jolloin on hyvä erikseen suunnitella, miten väliin jäänyt opiskeltava asia kiritään 
kiinni

• Tarvittaessa on hyvä erikseen pohtia kunnassa mahdollisia joustavia 
opetusjärjestelyitä, mikäli poissaoloja alkaa kertyä runsaasti ja tilanne 
kriisiytyy (tarvittaessa yhteys oman kunnan erityisen tuen tai 
pedagogisten asioiden suunnittelijaan, oman koulun ela)

• Opetusjärjestelyitä räätälöidessä on hyvä painottaa seuraavia asioita:
• Järjestelyt ovat pääsääntöisesti väliaikaisia ja tavoite on aina omaan 

luokkaan/ryhmään takaisin integroituminen
• Poissaolojen ja opetusjärjestelyiden vaikutukset hyvä avata konkreettisesti mm. 

vaikutus arviointiin ja arvosanoihin  kirjaa tarvittaessa HOPS:iin tai HOJKS:iin
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