
Lasten mielenterveyspalveluiden kehittäminen esimerkkinä 

koulupoissaoloihin puuttuminen   

  

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -yhdessä enemmän (PKS LAPE) -hankkeen Lasten 

mielenterveystyöryhmä koostui opiskeluterveydenhuollon, opiskeluhuollon, perheneuvolan, lastensuojelun, 

lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian ammattilaisista. Sen tavoitteena oli lisätä integratiivisia työmuotoja, 

joissa perustaso saa tukea erityispalveluilta ja lapsen ja nuoren tarpeen mukainen ohjaaminen erityistason 

palveluihin tapahtuu viiveettä tai palvelut tuotetaan perustasolla tarvittaessa erityistason tuella.  

   

Kuva 1. Lasten mielenterveyttä tukevat tahot 

  

 

  

 Lasten mielenterveyden palvelupolku 

 Työryhmän näkemys oli, että ensimmäisenä lapsen hädän huomaavan työntekijän tulee ottaa koppi lapsen ja 

hänen perheensä tilanteesta ahtaiden ammattiroolien korostamisen ja pois lähettämisen sijaan. Lapsen 

auttamisen tulisi tapahtua ensisijaisesti hänen lähiympäristössään varhaiskasvatuksessa tai koulussa. 

Ammattilaisten näkemyksiä tuki yhdeksäsluokkalaisille PKS LAPE: n Nuorten mielenterveystyöryhmän 

tekemät kyselyt (vuonna 2017 ja 2018), joiden vastauksien perusteella nuoret toivovat tietoa ja apua 

mielenterveysasioissa ensisijaisesti nimenomaan koulussa. 

Työryhmä keskeiset tuotokset olivat: lasten mielenterveyden palvelupolun yleiskuvaus, koulupudokkuuden 

palvelukuvaus sisältäen koulupoissaolojen toiminnallisen luokittelun ja interventiovalikon, Koulupoissa-

olokyselyn (SRAS-S) suomennos ja sen käyttöönoton kokeilu ja arviointi.  

 Muita työryhmän esiin nostamia lasten mielenterveystyön kehittämisteemoja olivat: 

  joustavat ikärajat ja siirtymät yksilöllisesti lapsen ja nuoren kehitystaso ja tilannetekijät huomioiden 
 ikään liittyvien kehitystehtävien nostaminen työn tavoitteeksi (oireisiin keskittymisen sijaan) 
 yhteinen arviointi (THL:n Laps-lomakkeen käyttö), suunnitelma ja työskentely. 

  



 
Kuva 2. Lapsen mielenterveyden tuen prosessikuvaus 

  
 

Työryhmä esitteli ensimmäisen vaiheen tuotoksiaan marraskuussa 2017 järjestetyssä työpajassa, 

jossa läsnä oli johdon ja esimiestason lisäksi henkilöstä, kokemusasiantuntijoita ja järjestöjä. 

Työpajassa mallia puitiin Puimala -menetelmällä. Työpajan jälkeen yhteistyötä tiivistettiin PKS 

LAPE:n Oppilashuollon -osahankkeen kanssa. 

 

Koulupoissaoloihin puuttuminen 

 

Työryhmä valitsi esimerkki kohderyhmäksi koulupudokkaat, joiden kohdalla on erityinen tarve 

sivistystoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiselle työlle. Koulupudokkuuden ehkäisemisessä 

keskeisenä nähtiin koulupoissaoloihin puuttuminen. Ammattilaisten havaintona oli, että 

koulupoissaoloihin puuttuminen oli kunta- tai jopa koulukohtaisesti vaihtelevaa eikä jaettuja 

työkäytäntöjä ollut. Erityistason palveluiden (erikoissairaanhoito ja lastensuojelu) näkökulmasta 

koulupoissaoloihin puuttuminen tapahtui liian myöhään ja kasautuneisiin poissaoloihin reagoitiin 

tekemällä lastensuojeluilmoitus ja/tai lähettämällä lapsi tai nuori erikoisairaanhoitoon. Poissaoloihin 

puuttumiseen kaivattiin yhtenäisiä toimintatapoja, verkostotyötä ja varhaisen tuen lisäämistä.  

 

Työryhmätyöskentelyn taustaksi löytyi Christopher Kearneyn (mm. 2002 ja 2008) koulupoissaoloihin 

liittyvä materiaali.  Kearneyn Koulupoissaolokysely suomennettiin HUS:in toimesta ja sitä kokeiltiin 

yhteistyössä oppilashuollon osahankkeen kanssa ala- ja yläkouluissa Pääkaupunkiseudulla ja 

Uudellamaalla. Kokeiluun liittyen tehtiin arviointikysely kyselyä käyttäneille oppilaille, vanhemmille ja 



ammattilaisille. Kyselyä suositellaan jatkossa systemaattiseen käyttöön poissaolon syyn määrittelyn 

avuksi. Syyluokituksen pohjalta on mahdollista tarkemmin kohdentaa toimivia interventioita. Työryhmä 

kokosi Kearneyn toimenpidesuositusten lisäksi Suomessa käytössä olevia työmenetelmiä 

koulupoissaolojen interventiovalikkoon, joka jää koulujen käyttöön ja jatkokehitettäväksi.   

 

 

Kuva 3. Kearneyn (2002) poissaoloihin liittyvät taustatekijät ja suositellut interventiot 

  



  

Interventioteemaan liittyen PKS ja Uudenmaan Lape hankkeet järjestivät Back to school-seminaarin, jossa 

Kearneyn kanssa työskennellyt professori Anne Marie Albano luennoi aiheesta. Seminaariin osallistuivat 

oppilas-, sosiaali ja terveydenhuollon toimijat. Seminaari toi työkaluja ammattilaisten arkeen ja samalla 

huomatiin, että Suomesta puuttuu nimenomaan koulupoissaoloihin suunnatut ohjelmalliset interventiot, 

joiden kehittäminen pitäisi aloittaa. Lisäksi tärkeää olisi oireisiin keskittymisen sijaan nostaa ikään liittyvät 

kehitystehtävät ja niistä suoriutuminen työn keskiöön ja tavoitteeksi. 

 

Lasten mielenterveystyön kehittäminen 

Seuraavat askeleet kehittämistyössä ovat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden resurssointi 

riittäväksi siten, että matalan kynnyksen tukea, apua ja hoitoa on saatavilla lähipalveluna koulussa ja 

perhekeskuksissa. Perustason interventioiden tarjonta tulisi koordinoida alueellisesti perhekeskuksen 

toimesta. Tärkeää on suunnata voimavaroja ohjelmallisten interventiomallien kehittämiseen 

koulupoissaoloihin ja muihin lasten mielenterveyteen liittyviin pulmiin. Kehittämistyöhön tarvitaan OT –



keskuksen panosta. Interventioiden kehittäminen edellyttää sivistystoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon 

perus- ja erityistasojen yhteistä ohjelmallista kehittämistyötä.   
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Lisätietoja ja Koulupoissaolokyselylomake oheistuksineen 

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/erityis-

_ja_vaativimman_tason_palvelujen_uudistaminen 
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