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Hyvinvointi Oppiminen YhteistyöTietoisuus ja osaaminen

Ko
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Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-
osaaminen

Monitoimijainen 
osaaminen 

ja roolit

Menetelmällinen 
osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 
seuranta ja puuttuminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

Läsnäolomalliin
perehdyttäminen ja 

mallin juurruttaminen

Poissaolojen systemaattinen seuranta 
ja tilastointi 

Tiedolla johtamisen rakenteet 

Moni-
toimijainen 
yksilöllinen 

hyvinvoinnin 
tuki

Pedagogiset 
erityis-

järjestelyt ja 
oppimisen 

kokonaisuudesta 
vastaaminen

Oppilaan, 
huoltajien, 
opettajan, 

oppilashuolto-
palveluiden sekä 

koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
suunnitelma läsnäolon 

tukemiseksi

Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut

Konsultaatio

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

10%

20%

Ki
inn

itty
mi

se
n t

uk
em

ine
n 

Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Poissaoloja 
ehkäisevät ja 
kouluun 
kiinnittymistä 
tukevat 
käytännöt on 
otettava osaksi 
toimintamallia. 
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Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-
osaaminen

Monitoimijainen 
osaaminen 

ja roolit

Menetelmällinen 
osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 
seuranta ja puuttuminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

Läsnäolomalliin
perehdyttäminen ja 

mallin juurruttaminen

Poissaolojen systemaattinen seuranta 
ja tilastointi 

Tiedolla johtamisen rakenteet 

Moni-
toimijainen 
yksilöllinen 

hyvinvoinnin 
tuki

Pedagogiset 
erityis-

järjestelyt ja 
oppimisen 

kokonaisuudesta 
vastaaminen

Oppilaan, 
huoltajien, 
opettajan, 

oppilashuolto-
palveluiden sekä 

koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
suunnitelma läsnäolon 

tukemiseksi

Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut

Konsultaatio

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

10%

20%

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Ki
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n t
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Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Kouluun 
kiinnittymisen 
ja läsnäolon 
tukemisen 
näkökulmaa 
tulee vahvistaa 
poissaoloja 
ehkäisevässä 
työssä.



Hyvinvointi Oppiminen YhteistyöTietoisuus ja osaaminen

Ko
hd

en
ne

tut
 to

im
et

Va
hv

a t
uk

i

Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-
osaaminen

Monitoimijainen 
osaaminen 

ja roolit

Menetelmällinen 
osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 
seuranta ja puuttuminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

Läsnäolomalliin
perehdyttäminen ja 

mallin juurruttaminen

Poissaolojen systemaattinen seuranta 
ja tilastointi 

Tiedolla johtamisen rakenteet 

Moni-
toimijainen 
yksilöllinen 

hyvinvoinnin 
tuki

Pedagogiset 
erityis-

järjestelyt ja 
oppimisen 

kokonaisuudesta 
vastaaminen

Oppilaan, 
huoltajien, 
opettajan, 

oppilashuolto-
palveluiden sekä 

koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
suunnitelma läsnäolon 

tukemiseksi

Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut

Konsultaatio

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

10%

20%

Ki
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Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Opetuksen 
järjestäjien ja 
koulujen tulee 
arvioida 
systemaattisesti 
toimintamallia ja 
kehittää sitä 
saadun tiedon ja 
palautteen 
pohjalta. 
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Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-
osaaminen

Monitoimijainen 
osaaminen 

ja roolit

Menetelmällinen 
osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 
seuranta ja puuttuminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

Läsnäolomalliin
perehdyttäminen ja 

mallin juurruttaminen

Poissaolojen systemaattinen 
seuranta ja tilastointi 

Tiedolla johtamisen rakenteet 

Moni-
toimijainen 
yksilöllinen 

hyvinvoinnin 
tuki

Pedagogiset 
erityis-

järjestelyt ja 
oppimisen 

kokonaisuudesta 
vastaaminen

Oppilaan, 
huoltajien, 
opettajan, 

oppilashuolto-
palveluiden sekä 

koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
suunnitelma läsnäolon 

tukemiseksi

Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut

Konsultaatio

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

10%

20%

Ki
inn
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mi
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Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Poissaolojen 
tilastointia ja 
seurantaa tulee 
yhdenmukaistaa.  
Poissaolotiedon 
hyödyntämistä 
koulun 
hyvinvointityön 
ja sen resurssien 
suunnittelussa 
tulee vahvistaa. 
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Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-
osaaminen

Monitoimijainen 
osaaminen 

ja roolit

Menetelmällinen 
osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 
seuranta ja puuttuminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

Läsnäolomalliin
perehdyttäminen ja 

mallin juurruttaminen

Poissaolojen systemaattinen seuranta 
ja tilastointi 

Tiedolla johtamisen rakenteet 

Moni-
toimijainen 
yksilöllinen 

hyvinvoinnin 
tuki

Pedagogiset 
erityis-

järjestelyt ja 
oppimisen 

kokonaisuudesta 
vastaaminen

Oppilaan, 
huoltajien, 
opettajan, 

oppilashuolto-
palveluiden sekä 

koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
suunnitelma läsnäolon 

tukemiseksi

Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut

Konsultaatio

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

10%

20%
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Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Kouluissa tulee 
vahvistaa 
poissaoloihin 
liittyvien 
toimintamallien 
juurruttamista. 

Koulujen 
henkilöstön 
osaamista 
poissaolojen 
ehkäisyyn ja 
puuttumiseen 
tulee vahvistaa. 
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Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-
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Menetelmällinen 
osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 
seuranta ja puuttuminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

Läsnäolomalliin
perehdyttäminen ja 

mallin juurruttaminen

Poissaolojen systemaattinen seuranta 
ja tilastointi 

Tiedolla johtamisen rakenteet 
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koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
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Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut

Konsultaatio

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

10%

20%
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Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Kodin ja koulun 
yhteistyö-
käytäntöjä 
poissaoloihin 
liittyen tulee 
kehittää.
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Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-
osaaminen

Monitoimijainen 
osaaminen 

ja roolit

Menetelmällinen 
osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 
seuranta ja puuttuminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

Läsnäolomalliin
perehdyttäminen ja 

mallin juurruttaminen

Poissaolojen systemaattinen seuranta 
ja tilastointi 

Tiedolla johtamisen rakenteet 
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toimijainen 
yksilöllinen 

hyvinvoinnin 
tuki

Pedagogiset 
erityis-

järjestelyt ja 
oppimisen 

kokonaisuudesta 
vastaaminen

Oppilaan, 
huoltajien, 
opettajan, 

oppilashuolto-
palveluiden sekä 

koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
suunnitelma läsnäolon 

tukemiseksi

Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut

Konsultaatio

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

10%

20%
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Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Toimintamalleiss
a on määriteltävä 
toimintatavat ja 
vastuut 
poissaolojen 
taustalla olevien 
syiden 
selvittämiseen.
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huoltajien, 
opettajan, 
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palveluiden sekä 

koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
suunnitelma läsnäolon 

tukemiseksi

Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa

Monialainen 
asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut

Konsultaatio

Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 

10%

20%
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Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Poissaoloihin 
puuttumiseen 
liittyvien 
toimintatapojen 
kehittämisessä 
tulee huomioida 
laajasti koulun 
ilmapiiriin ja 
yhteisöllisyyteen 
liittyvät 
toimintatavat, 
oppilaan 
hyvinvoinnin 
tukeminen sekä 
oppimisen 
tukeminen



#KOULUSSA
Läsnäolomalli
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Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-
osaaminen

Monitoimijainen 
osaaminen 

ja roolit

Menetelmällinen 
osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 
seuranta ja puuttuminen

Riskitekijöiden tunnistaminen

Läsnäolomalliin
perehdyttäminen ja 

mallin juurruttaminen

Poissaolojen systemaattinen seuranta 
ja tilastointi 

Tiedolla johtamisen rakenteet 

Moni-
toimijainen 
yksilöllinen 

hyvinvoinnin 
tuki

Pedagogiset 
erityis-

järjestelyt ja 
oppimisen 

kokonaisuudesta 
vastaaminen

Oppilaan, 
huoltajien, 
opettajan, 

oppilashuolto-
palveluiden sekä 

koulun ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyö

Yksilöllinen 
suunnitelma läsnäolon 

tukemiseksi

Kohdennettu työskentely 
yksilöllisesti tai ryhmässä

Taustasyiden selvittäminen

Joustavat 
opetusjärjestelyt

Tehostetut oppimisen 
tukitoimet

Pedagogisen tuen 
tason tarkastaminen 

Oppimisvaikeuksien 
selvittäminen

Oppimisen yleinen tuki

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen

Pedagogiset ratkaisut ja 
ryhmäytymisen jatkuva 

tukeminen

Huolen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon siirtäminen

Palveluohjaus

Koulun toimijoiden yhteistyö ja 
hyvinvointi 

Kodin ja koulun yhteistyö

Poissaolojen seuranta osana 
oppilashuoltosuunnitelmaa
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asiantuntijaryhmä

Oppilashuoltopalvelut
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Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen 
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Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Monialaisen 
yhteistyön 
toimintatapoja ja 
rooleja 
poissaoloihin 
puuttumisessa 
tulee määritellä 
ja selkeyttää. 



Lisäksi piloteille pohdittavaksi
Opetusvelvollisuuteen sitomattomien työntekijöiden työn tavoitteita ja 
tehtävänkuvaa tulee täsmentää.
Oman ryhmän tuntien toteutuksessa tulee huomioida tavoitteiden ja 
toteutustapojen kiinnittäminen osaksi koulun arkea ja opettajien osaamista. 
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