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Taustaa

Katsauksen taustalla Kouluakäymättömien VIP-teemaryhmän ja 
tutkijakollegion työskentely

Yläkouluissa v.2019 oli vähintään 4000 oppilasta, joiden 
poissaolot vaikeuttivat opinnoissa etenemistä ja vaativat erityisiä 
järjestelyitä sekä tukitoimia.

Poissaolot ennakoivat opintojen keskeytymistä ja syrjäytymistä 
toisen asteen opinnoista sekä työelämästä.

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut/kouluakaymattomyys-suomessa



Poissaolot lukuina

Peruskoulussa on n. 564 000 oppilasta

Viimeisimmän Tea-viisarin mukaan heistä jokaisella on keskimäärin 42,3h poissaoloja vuodessa

= yhteensä 23 861 430 menetettyä koulutuntia

= yhteensä 4 772 286 menetettyä (5-tuntista) koulupäivää

= yhteensä 25 117 menetettyä kouluvuotta

Joidenkin SKY-pilottien poissaolojen seurannan mukaan poissaolojen määrä 
lv. 2021-2022 oli 52,63h/oppilas

= 29 688 583 menetettyä koulutuntia 

= 5 937 717 menetettyä (5-tuntista) koulupäivää

= 31 251 menetettyä kouluvuotta

Opetustuntien lisääminen valuu hukkaan, mikäli poissaolojen märät lisääntyvät samaa vauhtia



Jokainen

koulupäivä
on
tärkeä#

N. 1000 
luokallista 
oppilaita on 
pois koulusta 
koko 
kouluvuoden 
joka 
lukuvuosi



https://www.julkari.fi/bitst
ream/handle/10024/144
575/URN_ISBN_978-
952-343-898-
9.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
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Ongelmien 
lisääntyminen 
2021 -> 2022

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144575/URN_ISBN_978-952-343-898-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Sitouttava 
kouluyhteisötyö – SKY

2021 - 2023

• Kehitämme yhdessä 
perusopetukseen sitouttavan 
kouluyhteisötyön mallia, 
jonka tavoitteena on: 

• tukea oppilaiden kiinnittymistä 
koulunkäyntiin ja tukea läsnäoloa 

• vähentää poissaoloja ja tukea 
putoamisriskissä olevia oppilaita

• kehittää käytänteitä, jotka 
yhdenmukaistavat poissaolojen 
seurantaa ja tilastointia

SÄÄNNÖLLINEN 

KOULUNKÄYNTI

Kohtaaminen ja osallisuus
Kodin ja koulun yhteistyö 

Seuranta
Matalan kynnyksen tuki

Monitoimijainen yhteistyö
Kohdennetut interventiot

Joustavat opetusjärjestelyt
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Erityisavustukset piloteille

OKM

Kehittävä arviointi ja 
tutkimus

Karvi, OKM

Perusopetuslaki, OKM 

POPS-perusteet, OPH

Koulutus ja levittäminen
OKM, OPH

OKM 
koordinoi

12,6 miljoonaa euroa
Keskiössä kohtaava työ 

koulussa

https://karvi.
fi/wp-

content/uplo
ads/2022/09

/SKY-
valiraportti_v
erkkosivuille.

pdf

HE eduskunnassa
Perusteita valmistellaan

Voimaan 1.8.2023

Jalkautta-
minen
1.8.23 
alkaen



Taso 1                                                                                               Pois 5 – 9%                      

Taso 2                                                           Pois 10-20%

Taso 3                                  Pois yli 20% 

- Koulun ja koulun 
ulkopuolisten toimijoiden koordinoitu 

yhteistyö

- Pedagogiset erityisjärjestelyt

- Henkilökohtainen varhainen puuttuminen

- Taustasyiden selvittäminen

- Toimintasuunnitelma, jossa poistetaan esteitä ja 
tuetaan koulunkäyntiä

- Henkilökohtainen tukihenkilö koulussa

-
- Hyväksyvä kouluilmapiiri

- Hyvät suhteet vanhempiin ja oppilaisiin

- Poissaolojen merkitys ymmärretty

- Poissaolojen seuranta

- Läsnäolon positiivinen huomioiminen

- Yleisimmät osallistumisen esteet huomioitu ja poistettu

Gentle-Genitty, C., Taylor, J. & Renguette, C. 2020 muk. Sergejeff, J.SKY I Johanna Sergejeff, OKM



Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria

SKY I Johanna Sergejeff, OKM

Melvin et al., 2019. 
Kids and teens 
framwork. Frontiers. 
https://www.frontiers
in.o 
rg/articles/10.3389/fe
duc. 2019.00061/full 

Usein päällekkäisiä 
poissaoloihin 
altistavia, 
kiihdyttäviä ja niitä 
ylläpitäviä tekijöitä



Pilotointi

SKY I Johanna Sergejeff, OKM

•126 hankkeissa mukana olevaa opetuksen järjestäjää

24 pilottihanketta

•268 alakoulua, 94 yläkoulua, 187 yhtenäiskoulua 

549 kehittäjäkoulua

•30 hankekoordinaattoria 

•105 kouluvalmentajaa

•154 kehittämisopettajaa

•10 muuta asiantuntijaa 

Kehittämistyötä tekevät

•5-9 -luokkalaiset

117 000 oppilasta kehittämistoiminnan piirissä 



Seuranta,
tilastointi

Hyvinvointityö,
TUTA-tunnit

SKY-opettajat

Koulu-
valmentajat

Monialainen 
yhteistyö

T7

T1

T2

T3

T4

T8

T5
Osallisuussparraus
Nuorten Akatemia

VIP
sairaalaopetus

Oppilashuolto
OPH & THL

Laki & 
POPS-

päivitys

OKM:n koordinointi 

Koordinaattoreiden 
teemaryhmät

Pilotit
- Työpajat yms.

SKY-mallin 
tuotantoprosessi

T6

Tutkimus-
hankinta

Karvin kehittävä 
arviointi
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Koulu on oppiva 

yhteisö, joka 

kannustaa kaikkia 

jäseniään 

oppimiseen 

Hyvinvointi

Oppiminen

Yhteistyö Tietoisuus ja osaaminen
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#KOULUSSA

Läsnäolomalli-

luonnos

Hyvinvointi Oppiminen YhteistyöTietoisuus ja osaaminen
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Yhteistyön vahvistaminen

Poissaolojen määrä

Intervetio-

osaaminen

Monitoimijainen 

osaaminen 

ja roolit

Menetelmällinen 

osaaminen

Kohdennettu poissaolojen 

seuranta ja puuttuminen

Varhaiset varoitusmerkit & 

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

Havaintojen puheeksi ottaminen

Nivelvaiheiden tuki

Yhteisöllinen oppilashuolto

Kohtaamisen, osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden vahvistaminen

Turvallinen oppimisympäristö

Tiedon jakaminen

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

SKY I Johanna Sergejeff, OKM

Huolen puheeksi ottaminen



Rahoituksen painopisteistä

Opetusvelvollisuuteen sitomaton 
resurssi

- Opettajien ja kohtaavien 
työntekijöiden matalan 
kynnyksen työskentely

- Yli sata kouluvalmentajaa

- Kouluvalmentajatyön käsikirja

- https://issuu.com/sky_sitko/doc
s/kouluvalmentajatyon_kasikirja

Oman ryhmän tunnit

- Luokanvalvojille resurssoitu
lisäaikaa

- Tunne- ja vuorovaikutustaidot

- Ryhmäytymisen tukeminen

SKY I Johanna Sergejeff, OKM

Ohjausryhmä

SKY

1 2 3

OKM Karvi OPH

https://issuu.com/sky_sitko/docs/kouluvalmentajatyon_kasikirja


Poissaolojen luokittelu ja seuranta

SKY I Johanna Sergejeff, OKM

Yhtenäinen 
poissaolojen 
luokittelu 
pilotoitavana
& 
tietosuojaan 
liittyvä 
selvittely 
käynnissä



SKY I Johanna Sergejeff, OKM

SKY:n askelmerkit 10/2022 – 6/2023

Jalkautus

10 11 12 1 2 3 4 5 6… 1.8.2023

OPH& OKM 
yhteistyö 
yhtenäisen 
poissaolo-
luokittelun 
tietosuoja-
kysymyksistä 
yms.

SKY-foorumi 
oppilaitos-
johdolle 14.3. 
su, 15.3. ru

Loppuseminaari 
4.5.  - valmiit 
kansalliset 
suositukset

Karvin
loppuraportti, 
OKM:n
loppuraportti

OPS-
määräys

Laki  
26§
valmiina

Karvin
osajulkaisu -
huoltajat

Karvin
osajulkaisu -
luokanohjaajat

Karvin
osajulkaisu –
rakenteet ja 
ohjaus-
järjestelmä

Lainsäädäntö 
ja OPS-
muutokset 
voimaan

Karvin suositukset 
seurannasta ja 
tilastoinnista

ohjausryhmän tapaaminen

Kansallinen 
kehittämisohjelma:
- Pilotit
- Lainsäädäntö
- OPS
- Kehittävä arviointi

2022 2023



SKY-foorumit ja seminaarit 2022 - 2023

15.12.2022 klo 9.00 – 11.30 Kiva, kun tulit! Kaikille avoin talviwebinaari
https://okm.fi/tapahtumat/2022-12-15/kiva-kun-tulit-poissaolot-ja-koulun-kohdennetut-
toimet-sky-talviwebinaari-15.12.2022

16.1.2023 klo 14.00 – 16.00 Fokuksessa luokanohjaajuuden kehittäminen

31.1.2023 kl 14.00 – 16.00 Emotionella och kommunikativa färdigheter

9.2.2023 klo 14.00 – 16.00 Kun koulun keinot eivät riitä

14.3.2023 klo 14.00 – 16.00 (su) Tietoiskut opetuksen järjestäjille & rehtoreille 
15.3.2023 kl 14.00 – 16.00 (ru)

12.4.2023 klo 14.00 – 16.00 Kriittiset nivelvaiheet 12.4.2023

4.5.2023 Päätösseminaari

https://okm.fi/tapahtumat/2022-12-15/kiva-kun-tulit-poissaolot-ja-koulun-kohdennetut-toimet-sky-talviwebinaari-15.12.2022


Jokainen

koulupäivä
on
tärkeä#

johanna.sergejeff@gov.fi


