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1. MONNI ONLINE -hanke
Tavallisesti
nuoren
syrjäytymiskehityksen
alkuvaiheessa
huomio
kiinnittyy erilaisiin koulumotivaatio-ongelmiin ja oppimisen vaikeuksiin.
Usein myös päihdeongelmat ja koululaisen omat tai hänen lähipiirinsä
elämänhallintaongelmat saattavat näkyä oppilaan riskikäyttäytymisenä.
Myös psyykkinen tai somaattinen sairastuminen voi vaikeuttaa opiskelua,
eivätkä koulun käytössä olevat tukimuodot aina kohtaa oppilaan moninaisia
tarpeita. Ongelmien kumuloituessa lyhyestäkin koulumatkasta saattaa
muodostua psyykkisesti liian pitkä.
Monni Online - Ohjauksellista tukea perusopetuksen päättövaiheeseen ja
nivelvaiheen siirtymään on Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke ajalla
1.11.2016 - 31.12.2018 (kuvio 1.) ja se toteutetaan Etelä- ja PohjoisSavon alueella. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa oppilaan
päättötodistuksen saaminen turvataan yhdistämällä tuettua etäopiskelua
ja moniammatillisia lähitoimijoiden palveluja. Hanke on linjassa OKM:n
Vaativan erityisen tuen kehittämistyöryhmän ehdotuksen kanssa, jossa
perusopetuksen loppuun saattamista ja oppilaan osallisuutta omassa
lähikoulussa esitetään tuettavaksi etäyhteyksien avulla tapahtuvalla
opetuksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:34).

MONNI ONLINE
2016-2018

Kartoitus Itä-Suomen
alueella

Hankkeesta
tiedottaminen &
yhteistyöverkoston
kasaaminen

Oppilasvalinnat sekä
oppimis- ja
ohjaussuunnitelmien
laadinta

Action-ryhmien
perehdytys ja ohjaus

Henkilökohtainen
Nepsy-valmennus;
nivelvaiheen
siirtymässä
tukeminen

Hakeminen toiselle
asteelle sekä
päättötodistuksen
saaminen

Toisen asteen
opintojen
aloittaminen –
henkilökohtaisen
valmennuksen
jatkuminen

Opintojen yksilöllinen suorittaminen
Yksilölliset verkkoopinnot

Erityisopettajan tuki
ja ohjaus

Action-ryhmien
lähituki

Nivelvaiheyhteistyö
Sähköisen oppimisympäristön ja työkalujen kehittäminen
11/2016

5-9/2017

1/2018

8-9/2018

Kuvio 1. Monni Online -hankkeen toiminnot ja aikataulu
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Monni Onlinessa hyödynnetään verkkovälitteistä oppimisympäristöä
sekä videoneuvotteluyhteyden kautta tapahtuvaa aineenopetusta ja
erityisopettajan tukea. Mallissa perusopetuksen opintojen loppuun
suorittamisen tueksi luodaan yhteistyöverkosto paikallisten koulujen
toimijoiden sekä nuorisotyön toimijoiden kanssa. Siirtymää perusopetuksen
jälkeisiin opintoihin edistetään nivelvaiheen yli jatkuvalla yksilöllisellä
valmennuksella sekä lähiyhteyshenkilöiden tiiviillä yhteistyöllä (kuvio 2).

Ohjaamot

Tukiryhmät
Nuori, jonka
koulupolku on
katkeamassa

Verkkoopinnot

Huoltajat

Etsivä
nuorisotyö

Pedagoginen
etäohjaus

2. asteen
oppilaitokset

NepsyvalmenLähikoulun
tajat
opinnot
Hoitotahot

Kuvio 2. Monni Onlinen toimintamalli

Toiminnan
kehittämistyössä
hyödynnetään
irlantilaisessa
iScoilkoulussa kehitettyä sulautuvan oppimisen mallia, joka sisältää omaan tahtiin
yksilöllistetyt ja joustavat oppimissuunnitelmat, verkko-oppimisympäristön ja
joustavat arvioinnin tavat, positiivisen kasvatuksen ilmapiirin, toiminnallisen
oppimisen menetelmiä ja tiimiopettajuutta. Checkleyn (2014) tutkimuksessa
koulunsa keskeyttäneiden nuorten motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
parani iScoil verkko-oppimisen mallin avulla. Lisäksi kansallisesti toimivia
työskentelymalleja haetaan Suomessa Tuuve - tuettua verkko-opetusta
erityistilanteissa -hankkeen kautta.
Yhtenä Monni Online -hankkeen tehtävistä oli kartoittaa Pohjois- ja Etelä
Savon tilannetta sekä poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etenevien
oppilaiden ja koulupudokkaiden että heille suunnattujen palvelujen ja
jatko-opintoväylien osalta. Tässä raportissa esitetään strukturoidulla
haastattelututkimuksella kevään 2017 aikana kerättyjä tuloksia liittyen
perusopetuksen järjestelyihin ja nivelvaiheen tukeen. Jatko-opintoväyliin
liittyvä kartoitusosuus suoritetaan vuoden 2018 aikana.
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Tässä kartoituksessa pyrittiin saamaan vastauksia Etelä- ja Pohjois-Savon
osalta mm. seuraaviin asioihin:
• Miten paljon oppilailla on eriasteisia koulunkäyntiongelmia?
• Milloin ja miten koulut puuttuvat oppilaiden koulunkäyntiongelmiin ja
poissaoloihin?
• Minkälaisia tukitoimia ko. oppilaille on tarjolla?
• Millaista hallintorajat ylittävää yhteistyötä kunnissa on?
• Miten repaleisen koulupolun käyneet oppilaat sijoittuvat jatko-opintoihin
perusopetuksen tietojen mukaan?

2. HAASTATTELULLA TIETOA 			
KOULUJEN TILANTEESTA
Monni Online -hankkeen yhteydessä toteutettu kuntakartoitus toteutettiin
strukturoituina haastatteluina 15.2. – 19.5.2017 (liite 1.). Haastatteluihin
päädyttiin verkkokyselyiden sijaan aikaisempien kokemusten pohjalta.
Mm. viime vuosina rehtoreille kohdennetuissa valtakunnallisissa
verkkokyselytutkimuksissa vastausprosentit ovat jääneet mataliksi ja
tulokset näin ollen suuntaa antaviksi (mm. Ojala et al. 2014). Haastattelujen
kautta saatiin samalla tiedotettua hankkeen toiminnasta kaikkia Etelä- ja
Pohjois-Savon alueen yläkouluja. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien
luvalla mahdollista myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Päätulokset
jokaisesta haastattelusta kirjattiin verkkoon Webropol-kyselytyökaluun
analysointia varten.
Haastattelut tehtiin Etelä- ja Pohjois-Savon kuntakeskuksissa toimivissa
yläkouluissa. Yhteensä suoritettiin 51 haastattelua, joista 49 tehtiin ko.
kouluissa ja kaksi puhelimitse. Haastattelut toteutti projektipäällikkö Johanna
Sergejeff (Etelä-Savon alue) ja projektityöntekijä Pasi Remes (Pohjois-Savon
alue). Lisäksi haastateltiin alueen kolmen Ohjaamon (Iisalmi, Pieksämäki ja
Savonlinna) sekä kahden sairaalakoulun (Alava ja Moisio) henkilökuntaa.
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Kuva 1. Etelä-Savon kuntakeskukset (wikipedia.org)

Kuva 2. Pohjois-Savon kuntakeskukset (wikipedia.org)
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Haastatteluista sovittaessa soitettiin pääsääntöisesti koulun rehtorille,
joka nimesi koulustaan henkilön/henkilöt, jotka hänen mukaansa tiesivät
parhaiten niiden oppilaiden tilanteesta, joilla oli koulunkäynninongelmia ja/
tai räätälöityjä koulunkäyntiratkaisuja. Puolesta tunnista tuntiin kestäneisiin
haastatteluihin osallistui yhteensä 78 henkilöä. Pääosin haastatteluun
osallistui 1-2 henkilöä jokaisesta toimipisteestä. Rehtoreita oli haastatelluista
78%, erityisopettajia 33% ja opoja 22%. Haastateltavina oli myös joitakin
kuraattoreita ja apulaisrehtoreita.
Etelä- ja Pohjois-Savon alueen yläkoulujen koot vaihtelivat merkittävästi
(taulukko 1). Oppilasmäärää kysyttiin, koska sen oletettiin olevan yhteydessä
räätälöityjen kouluratkaisujen määrään kussakin yksikössä. Tavallisin
yläkoulun oppilasmäärä oli sadasta kahteensataan oppilasta. Pienimmillään
yhtenäiskoulun yhteydessä olevissa 7 - 9 -luokkalaisten yksiköissä oli noin
50 oppilasta, kun suurimmillaan oppilaita oli yli viisisataa.

Oppilasmäärä

N= koulujen määrä

%

50-100

7

14%

101-200

19

37%

201-300

10

19%

301-400

4

8%

401-500

4

8%

yli 500

7

14%

Taulukko 1. Koulujen koot oppilamäärän mukaan ryhmiteltyinä Etelä- ja Pohjois-Savon
alueen yläkouluissa.
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3. POISSAOLOT KOULUNKÄYNTIONGELMIEN INDIKAATTORINA
Perusopetuslain mukaan oppivelvollisen on osallistuttava perusopetukseen
tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.
Laissa velvoitetaan opetuksen järjestäjää seuraamaan perusopetukseen
osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittamaan luvattomista poissaoloista
oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on puolestaan huolehdittava
siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Jos oppivelvollinen ei
osallistu tämän lain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, oppivelvollisen
asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä. (Perusopetuslaki 26 §
Oppivelvollisuuden suorittaminen).
Runsaat poissaolot kertovat usein koulunkäyntiongelmista, joiden
syyt tulisi selvittää mahdollisimman pikaisesti. Kearney (2006) kuvaa
koulunkäyntiongelmien kirjoa suorana, jonka eri vaiheissa oppilas voi eri
aikoina olla.

Kuvio 3. Koulunkäyntiongelmat Kearneyn (2006) mukaan

Poissaolojen hallitsemiseksi ja luvattomien poissaolojen ehkäisemiseksi
koulut noudattavat haastattelun mukaan varsin samanlaisia toimintatapoja.
Kouluissa pyydetään huoltajaa ilmoittamaan lapsensa poissaolosta
luokanvalvojalle/kouluun mahdollisimman pian. Ilmoittamisen keinona
käytetään haastatelluissa yksiköissä yleisimmin Wilmaa. Mikäli kouluun ei
ilmoiteta oppilaan poissaolosta sovittuun määräaikaan mennessä tai oppilas
on koulupäivien aikana ilmoittamatta poissa yksittäisiä tunteja, luokanvalvoja
ottaa yhteyttä huoltajaan.
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Useissa kuntakartoitukseen osallistuneissa kunnissa on käytössä yhteinen
poissaolon ilmoittamismalli, jossa on määritelty toleranssirajat eri
toimintatavoille ja jota opettajien oletetaan noudattavan. Mm. Mikkelissä

(liite 2) ja Kuopiossa (liite 3) on otettu käyttöön yhteinen toimintamalli
oppilaan poissaoloissa. Niiden avulla halutaan ennaltaehkäistä luvattomiin
poissaoloihin liittyvää syrjäytymisen uhkaa mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Ruudun (2010) mukaan ihannemallissa opettajat ja luokanvalvoja
seuraavat poissaoloja tarkasti ja jaottelevat ne sen mukaan, mikä on ollut
syynä poissaoloihin. Jos mikä tahansa poissaoloryhmistä ylittää ’hälytysrajan’,
keskustellaan tilanteesta ensin nuoren kanssa. Rutiininomaisesti voitaisiin
tehdä myös testejä, joilla kartoitetaan mm. nuoren masentuneisuutta,
ahdistuneisuutta, päihteiden käyttöä, koulu-uupumusta tai elämänhallintaa.
Testien tuloksista, sekä hyvinvoinnista että pahoinvoinnista, keskusteltaisiin
yhdessä nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa.
Haastatteluissa poissaolojen seuraamisen haasteeksi nostettiin se, että
opettajien puuttuminen ei aina noudata annettua ohjeistusta. Opettajasta
riippuen poissaoloja saattaa kertyä moninkertaisesti annettuihin
rajoihin nähden ennen kuin asiaa ryhdytään tarkemmin selvittämään.
Toisaalta osa opettajista noudattaa ohjeita hyvinkin säntillisesti. Lähes
puolet haastatelluista kertoi, että puuttumisraja heidän koulussaan asettuu
20-50 selvittämättömän poissaolotunnin välille. Toinen puolikas kertoi rajan
olevan 50-100 tunnin luokkaa. Haastatelluista 71% kertoi poissaoloja ja
niiden syitä tarkkailtavan lisäksi tapauskohtaisesti.

”Eli meillä on selkee raja 50, silloin kun lukukaudessa 50 tuntia täyttyy oli
syy mikä hyvänsä niin sen jälkeen käynnistyy tällainen oppilashuollollinen
kartoitus, että kuraattori ja minä (eo) yhessä katotaan mikä on tilanne ja
mistä johtuu. Onko sairauspoissaoloja vai onko jotain muuta selvitettävää,
että siitä käynnistyy sellanen tietynlainen seuranta ja kartotus...mutta se
on meillä myös ohjeistettu sillä tavalla opettajilla, että se ei oo mikään
kiveen kirjotettu että jos me nähhään että joku oppilas alottaa ihan
selkeen lintsaamisen niin siihen puututaan heti…”

Myös poissaolot, joiden taustalla on psykosomaattisia tai psyykkisiä
syitä
saattoivat
näyttäytyä
somaattisten
vaivojen
aiheuttamina
poissaolokirjauksina melko pitkään ennen varsinaisten syiden esiintuloa.
Esimerkiksi sisäilmaongelmat saattoivat aiheuttaa epämääräisiä oireita ja
lisätä poissaoloja. Joissakin tapauksissa haastatellut kertoivat, että oppilaita
ja vanhempia saatettiin syyllistää luvattomista poissaoloista ja niiden
hyväksymisistä ennen kuin ko. ongelmat tulivat yleisempään tietoon. Useat
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haastatellut toivat esiin huolensa siitä, että joissakin tapauksissa vanhemmat
kuittaavat lastensa luvattomia poissaoloja sairauspoissaoloiksi saattavat
tällä tavoin edesauttaa poissaolokierteen jatkumista. Asioita hoidettiin
toisaalta myös hyvässä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä, jolloin sekä
huoltajat että opettajat tekivät voitavansa nuoren saamiseksi kouluun.
Mikäli luvattomia poissaoloja esiintyi edelleen oppilaan puhuttamisen ja
vanhempien yhteydenoton jälkeen, järjestettiin useimmissa kouluissa ns.
perhepalaveri, johon osallistui luokanvalvojan, oppilaan ja huoltajan lisäksi
tarvittaessa muita koulun työntekijöitä kuten erityisopettaja, opo tai rehtori.
Vastaajista kolme neljästä mainitsi monialaisen ryhmän tai yksilöllisen
oppilashuoltoryhmän koolle kutsumisesta, mikäli selvittämättömät poissaolot
edelleen jatkuivat. Kouluista otettiin lisäksi yhteyttä mm. kuraattoriin,
terveydenhoitajaan,
koulutsemppariin,
etsivään
nuorisotyöhön
tai
lastensuojelun työntekijään. Lastensuojeluilmoitusten tekemisellä pyrittiin
jouduttamaan asioiden käsittelyä ja varmistamaan lastensuojelullisten
toimenpiteiden saatavuus tarvittaessa.
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4. MIKSI LYHYTKIN MATKA VOI
OLLA LIIAN PITKÄ?
Poissaoloihin ja koulun keskeyttämiseen saattavat johtaa useat
erilaiset riskitekijät, joista lapseen itseensä liittyvien riskien yleisyys oli
Kouluterveyskyselyn perusteella 12–34 prosenttia. Näitä olivat mm. huono
terveys, masennus tai vaikeudet opiskelussa. Kouluun liittyvien riskien
yleisyys vaihteli 5–35 prosenttiin. Viime aikoina Suomessa on myös todettu,
että koulurakennuksista johtuvat oppilaiden terveysongelmat ajavat lapsia
kotiopetukseen. Suomen Nuorisoyhteistyö — Allianssi ry:n tutkimuksen
mukaan nuorisomme enemmistö voi hyvin, mutta 15—20 prosentilla nuorista
pahoinvointi on lisääntynyt. Erityisesti vaikeat ongelmat kasautuvat pienelle
3—5 prosentin vähemmistölle, ja ne ovat vakavia. (Huttunen et al. 2009.)
Poissaolot koulusta indikoivat usein fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista
ahdinkoa. Kaltiala-Heinon et al. (2003) tutkimuksen mukaan runsaat poissaolot
saattavat liittyä lukuisiin terveydellisiin ja psykososiaalisiin ongelmiin, joiden
hoitaminen on koulunkäynnin onnistumisen edellytys. Hänen tutkimuksensa
mukaan runsaiden poissaolojen kautta voidaan tunnistaa ne nuoret, joilla
on paljon mielenterveyden ongelmia ja suurentunut riski sairastua kliinisesti
merkittäviin mielenterveyden häiriöihin. Aiheettomat poissaolot ovat usein
jo äärimmäinen merkki jostain paljon syvällisemmästä ongelmasta.
Ruutu (2010) toteaa tutkimuksessaan, että kukaan nuori ei ilkeyttään
kouluhaluttomana pinnaa koulusta, ellei hänen elämäntilanteensa jossain
mielessä ole pielessä. Juuri tämä pielessä olemisen syy tulisi mahdollisimman
nopeasti saada tietoon.
Tutkijat ovat jaotelleet koulunkäynninpulmia eri tavoin. Kearneyn (2006)
jaottelussa koulusta kieltäydytään, koska
1. halutaan välttää kouluun liittyviä tekijöitä, jotka tuottavat 		
ahdistavia, masentavia tai kielteisiä tunteita,
2. halutaan välttää sosiaalisia - ja vuorovaikutustilanteita,
3. halutaan saada huomiota itselle tärkeiltä henkilöiltä 			
esim. vanhemmilta tai
4. koulun ulkopuoliset tekijät, kuten nettipelaaminen, 			
päihteet tms. vievät oppilaan voimat ja mielenkiinnon.
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Poissaolojen syiden taustalla onkin usein moninaisia tekijöitä, joiden
selvittämisessä tarvitaan yhteistyötä. Yläkoulussa luokanvalvoja on tässä
avainasemassa. (Virtanen 2016).
Luvattomien poissaolojen hallinta
edellyttää yhteistyötä koulun, kodin, kouluterveydenhuollon, sosiaalitoimen
ja oppilasta hoitavan tahon välillä. Pelkkä koulunkäynnin laiminlyönti ei
ole huostaanoton peruste, vaikkakin se on usein osasyynä tai perusteena
huostaanotolle ja nuoren sijoittamiselle pois perheestä.
(Opettajan
verkkopalvelu).
Haastattelussa kysyttiin vastaajien näkemyksiä siitä, miksi oppilaat eivät
tule kouluun. Ryhmitellyt vastaukset on koottu taulukkoon 2.
Esitetty syy

Mainintakerrat

%

Psykiatriset oireet (ahdistus, masennus)

44

88%

Syrjäytymismalli omaksuttu kotoa

24

48%

Motivaatiopulmat

23

46%

Elämänhallinnan ongelmat

22

44%

Käyttäytymisen haasteet

14

28%

Fyysiset sairaudet

12

24%

Oppimisen ongelmat 				

7

14%

Muut ongelmat

26

52%

Taulukko 2. Haastateltujen näkemykset poissaolojen syistä

Lähes 88% vastaajista piti erilaisia psyykkisiä oireita pääsyynä poissaoloihin.
Näistä mainittiin mm. masennus, ahdistus sekä sosiaalisten tilanteiden
pelot. Lähes puolet vastaajista nimesi myös oppilaiden motivaatiopulmat,
elämänhallinnan ongelmat sekä kotoa omaksutun toimintamallin tai hukassa
olevan vanhemmuuden. Vain 16% vastaajista piti osasyynä poissaoloihin
nuorten päihdeongelmia. Muista syistä mainittiin mm. haastava perhetilanne
sekä yleisempää yhteiskunnallista kehitystä kuvaavia tekijöitä. Mm. eräs
haastateltava oli havainnut yhteyden paikallisten maatilojen konkurssien
sekä poikien selvittämättömien poissaolojen lisääntymisen välillä; sekä
kotoa että yhteiskunnasta heijastuva epävarmuus tulevaisuudesta vei pohjaa
jatkomahdollisuuksilta. Myös koulujen sisäilmaongelmat sekä kiusaaminen
ja kavereiden puuttuminen altisti runsaisiin poissaoloihin.
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“ Näkee, että kaveri on niinku todella...potentiaalia löytys ja resurssia olis
niinku mahollisuus tehä, mut niinku jotenki on kasetti ihan jumissa...ihan
jumissa. Kyl mä näkisin, et siinä on varmaan joku sellanen masentuminen
ja sit sen oman minän kanssa joku sellanen ongelma siinä aikuistumisen
vaiheessa.”
Kansainvälisesti koulukieltäymiseen puuttumiseen on kehitetty erilaisia
malleja, joissa primaarisyyn selvittämisen jälkeen laaditaan moniammatillinen
puuttumissuunnitelma. Toiminnassa voidaan syystä riippuen hyödyntää
nuoreen, vanhempiin tai koko perheeseen keskittyviä menetelmiä, joiden
tavoitteena on nuoren auttaminen takaisiin kokopäiväiseen koulunkäynnin
rutiiniin. (Kearney 2006). Myös joissakin haastatteluun osallistuneissa
kouluissa oli kehitetty toimivia tapoja puuttua em. syiden selvittämiseen.
Mm. kohdennetun terveystarkastuksen teettäminen oppilaalle, jolle on
kertynyt yli 50 poissaolotuntia auttaa poissulkemaan somaattiset sairaudet.
Toimintamalli on samalla vähentänyt kaikenlaisia poissaoloja. Toisaalta
pelkkä poissaolon syyn selvittäminen ei riitä, ellei jatkotoimenpiteitä ole
saatavilla.
“…Kyllä se ongelma ei niinkään ole se, ettei niitä havaittais vaan se, että
sitten kun ne havaitaan niin entäs sitte...se ei juurikaan etene oppilaan
kannalta se tilanne ja se on se ongelma...sosiaalityö kamppailee niukkojen
resurssien kanssa ja siellä on niin jonot joka paikkaan, sairaalakouluun
ja joka paikkaan...se jää se oppilas vaikka me ollaan havaittu ongelma
se jää leijumaan sellaseen tyhjään tilaan, kunnes jotain tapahtuu ja se
tapahtuu hyvin hitaasti yleensä…”
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5. OPETUKSEN RÄÄTÄLÖINTI JA
POIKKEUKSELLISET 				 		
OPETUSJÄRJESTELYT
Oppivelvollisuuden suorittamista tuetaan perusopetuksen aikana monin
tavoin, mikä selittää suurelta osin suomalaisten oppilaiden vähäistä koulun
keskeyttämistä. Kun oppilas tarvitsee koulunkäyntiinsä enemmän kuin yleistä
tukea (kuten tukiopetusta) järjestetään perusopetuksessa tehostettua tukea
tai erityistä tukea. Tehostettua tukea sai 49 400 eli 9,0 prosenttia peruskoulun
oppilaista ja erityistä tukea 41 000 eli 7,5 prosenttia peruskoulun oppilaista.
Tehostetun tuen oppilasmäärä kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä
ja erityisen tuen 0,2 prosenttiyksikköä. (Suomen virallinen tilasto 2016).
Tehostettu ja erityinen tuki toteutetaan peruskoulussa monin eri tavoin.
Oppilaiden tueksi on myös muita keinoja, joita eri kouluissa ja eri alueilla
sovelletaan olosuhteiden mukaisesti. Laki sallii vuosiluokkiin sitomattoman
opetuksen, koulupäivän lyhentämisen, pienluokat ja opetuksen erityiset
järjestelyt (Perusopetuslaki § 18). Silti näyttää, että nämäkään eivät riitä
ratkaisemaan ongelmia joidenkin oppilaiden kohdalla. Sairaalaopetuksessa
haaste on tavallisesti ratkaistu sairaalaopetuksen rakenteissa (Perusopetuslaki
§ 4a), mutta muissa poikkeavissa opetusjärjestelyissä tilanne on uusi ja
ratkaisematon.
“...Meillä on tälläkin hetkellä kaheksasluokkalainen, joka oottaa...
saa sairaalakoulupaikan sitten ensi vuonna. Mut että hänelle on sitten
hänen jaksamisensa rajoissa räätälöity aineita, mitä hän voi käyvä täällä
tekemässä, mitä hän voi tehä kotona...jossakin taito- ja taideaineessa on
esimerkiksi päiväkirjan tyylistä…”
Oppimisen tukeminen tilanteessa, jolloin oppilas ei ole peruskoulussa
muiden oppilaiden kanssa, vaan jää sieltä pois, on kouluille erityisen
haastavaa. Ääritilanteissa saatetaan päätyä siirtämään nuori kotiopetukseen
huoltajan pyynnöstä. Tällaisessa tilanteessa huoltaja on vastuussa siitä,
että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Oppivelvollisen asuinkunnalla on
puolestaan velvollisuus valvoa oppivelvollisen edistymistä opinnoissa esim.
nimeämällä opintojen valvojaksi tutkiva opettaja. (Perusopetuslaki 26§.)
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Kartoitukseen osallistuneilta kysyttiin, mitä tapoja koulunkäynnin
järjestämiseksi on silloin, kun nuori ei tule kouluun. Tavallisin tapa
kartoitukseen kuuluneissa yksiköissä on tarjota oppilaalle mahdollisuus
opiskella osittain tai kokonaan kotona erilaisten tehtäväpakettien tai
Wilmasta löytyvien ohjeiden ja tietojen pohjalta.

“...ne paketithan on sit niiku ihan opettajasta riippuvia, et minkälaisia
opetusjuttuja sieltä tulee. Jotkut antaa enempi niinku sellaisia
kokonaisuuksia ja jotkut taas sitten laittaa jotaki tehtäviä”
Näin opiskelevat oppilaat kävivät pääsääntöisesti kokeissa koulussa tai
muussa koulun osoittamassa paikassa. Joissain tapauksissa kokeet tehtiin
kotona valvotusti. 41 prosentissa kouluista joku opetushenkilöstöstä oli
käynyt oppilaan kotona antamassa opetusta tai valvomassa kokeita. Koska
opinnot etenivät usein hitaammin kuin ikäryhmällä keskimäärin, oli ko.
oppilaita siirretty vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen tai tehty päätös
erityistä opetusjärjestelyistä. Tavallisesti nämä oppilaat saivat tehostettua
tai erityistä tukea.

Kuvio 4. Kartoituksessa mainitut koulunkäynnin järjestämistavat silloin, kun oppilas ei tule
kouluun (N=51 haastateltua)
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Vastauksissa korostettiin opetuksen yksilöllistä räätälöintiä, joka usein
sisälsi useita erilaisia joustavia ja opiskelua tukevia elementtejä.
Yhteensä haastatteluissa kirjattiin 169 mainintaa. Muunlaisina opetuksen
räätälöintitapoina mainittiin mm.
•     ”hiljainen huone”, jossa oppilas opiskelee yksin tarvittavan ajanjakson
•     kotoa hakeminen
•     pienluokat jopo, mini ja mopo
•     työpajayhteistyö
•     näyttöjen antaminen mm. liikuntapäiväkirja
•     valinnaisista vapauttaminen
•     lepääminen päivän aikana
•     koulun vaihto mm. kiusaamistapauksissa
“...kotiin on käyty opettamassa joko minä tai luokanvalvoja, joku sellanen
tuttu, jonka se oppilas hyväksyy sitte. Sit meil on tuo työpaja...se on kyllä
ollut isoks avuks monta kertaa sillon, kun on ollu sellanen oppilas, joka on
tällanen toiminnallinen ja työsuuntautunut niin sitä opetusta on järjestetty
siinä työpajalla ja sitten opettaja on käynyt siellä opettamassa…”
Lukuvuonna 2012-2013 valtakunnallisesti rehtoreille tehdyssä kyselyssä
(Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisu 2014:2) raportoitiin, että poikkeavia
opetusjärjestelyjä oli noin 20 prosentilla kyselyyn vastanneista kouluista.
Tuolloin poikkeavat opetusjärjestelyt määriteltiin siten, että oppilas on
siirretty kotiopetukseen, sairaalaopetukseen tai ei käytännössä käy lainkaan
koulua suurten poissaolomäärien vuoksi. Tässä kuntakartoituksessa tulos
oli huomattavasti suurempi, mikä johtuu ainakin osaltaan erilaisesta ja
laajemmasta termin määrittelystä. Kaikista vastanneista 78% ilmoitti
heidän koulussaan olevan vähintään yksi oppilas, jonka opetusta on
järjestetty poikkeavin opetusjärjestelyin suurten poissaolomäärien takia.
Tällaisia oppilaita ilmoitettiin olevan Etelä- ja Pohjois-Savon yläkoulujen 8ja 9-luokilla yhteensä 175.
Kuviossa 5. on tulokset haastateltujen arvioista ko. oppilaiden määrästä
omassa koulussaan. Kahdessa tutkimuksessa toisistaan poikkeavia tuloksia
voi selittää erilaisella mittaustavalla ja vastausprosentilla (Koulutuksen
arvointikeskuksen sähköiseen kyselyyn oli vastannut vain 40% rehtoreista),
kysymyksen erilaisella asettelulla tai sillä, miten termistöä on määritelty.
Mahdollista on myös, että viidessä vuodessa ko. oppilaiden määrä on
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kasvanut. Haastatelluista 34% sanoikin räätälöityjen kouluratkaisujen
lisääntyneen viime vuosina, kun 66% katsoi niiden määrän säilyneen
ennallaan. Eniten lisäystä koettiin tulleen psyykkisesti oireileville tytöille.

Kuvio 5. Poikkeavia opetusjärjestelyjä tarvitsevien oppilaiden määrä eri yksiköissä (N=51)

Saadut tulokset tukivat sitä oletusta, että pienimmissä yläkouluyksiköissä
esiintyi vähiten tarvetta poikkeaviin opetusjärjestelyihin. Yksikkökoon
kasvaessa toisaalta lisääntyivät koulun mahdollisuudet tukea oppilasta
erilaisin kouluratkaisuin (mm. pienluokkaratkaisut), mutta toisaalta
sosiaalinen kontrolli heikkeni ja räätälöityjä koulupolkuja tarvitsevien
oppilaiden määrä kasvoi.
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6. KOULU OSANA VERKOSTOA
Useinkaan poissaolot ja peruskouluopinnoista syrjäytyminen eivät johdu
vain yhdestä yksittäisestä ongelmasta. Terveydelliset haasteet, oppimisen
ongelmat, sosioekonominen huono-osaisuus ja hauras sosiaalinen pääoma
luovat kasvualustan syrjäytymiskehitykselle. Ongelmien moninaisuus
haastaakin kuntatoimijoita yhteistyöhön yli hallintorajojen. Oppilaiden
tukijoukoissa on usein toimijoita opetuksen järjestäjän lisäksi sosiaalitoimesta,
nuorisotoimesta ja terveydenhuollosta.
Haastattelujen perusteella kunnissa tehdään yhteistyötä useiden tahojen
kanssa, jotta oppilaat saisivat päättötodistuksen ja jatko-opintokelpoisuuden.
Koulun sisäisistä toimijoista tavallisimmat olivat erityisopetuksen edustajat
(76%) ja oppilaanohjaajat (45%). Myös kouluissa toimivien koulunkäynninohjaajien työpanosta hyödynnettiin monissa kouluissa ja he saattoivat
mm. mennä oppilasta vastaan kouluuntulotilanteessa, auttaa siirtymissä tai
käydä kotona ohjaamassa oppimista. Opetustoimen “ulkopuolista” tahoista
haastatteluissa mainittiin yleisimmin kuraattorit ja sosiaalitoimen edustajat
(71%), nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö (69%) sekä eri hoitotahot mm.
sairaalakoulut (65%). Muista toimijoista koulupolkua turvaamassa olivat
mm. lastensuojelun toimijat, koulupsykologit, perhekodit, oppilaiden omat
tukihenkilöt, jalkautuvat eritystyöntekijät sekä Valterin toimipisteet.
Yhteistyön sujuminen liittyi haastattelun perusteella usein sopivien
yhteistyömuotojen löytymiseen sekä työntekijöiden välisen luottamuksen
rakentumiseen. Maininnat toimivista yhteistyömalleista liittyivät mm.
nuoriso- tai sosiaalitoimen koululle jalkautuviin työntekijöihin tai riittävään
kuraattorin ja/tai koulupsykologin työpanokseen. Koulunkäynnin pulmia
ennaltaehkäiseviä toimia oli järjestetty useissa kouluissa yhteistyössä
nuoriso- ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa.
Yhteistyön ongelmiksi mainittiin yleisimmin sosiaali- ja terveydenhuollon
resurssipula, joka aiheutti koulun näkökulmasta asioiden hidasta etenemistä:
Jatkotoimenpiteitä odottaessaan oppilas syrjäytyi koulun toiminnoista entistä
enemmän. Myös erilaiset salassapitosäädökset ja toisistaan poikkeava
toimintakulttuuri mainittiin yhteistyön haasteina. Haastatteluissa ilmeni,
että koulussa ei välttämättä tiedetty sitä, että oppilaalla on tukihenkilö
lastensuojelun kautta tai että hänellä oli menossa lääkekokeilu sekä
intensiivinen terapiajakso.
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“Näähän on tänä päivänä nää salassapitosäännökset...ne on tosi
tiukkoja...että siihen ytimeen pääseminen ja kaikki nää näiden asioiden
huomioonottaminen...se kyllä on hankalaa...”
Se, että koulun näyttäytyy osittain erillisenä “oppimissaarekkeena”, johon
eivät vaikuta muut nuoren elämässä tapahtuvat asiat, hankaloittaa nuoren,
hänen perheensä ja kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Kuureen (2010)
mukaan ongelmana ei ole tiedon puute, vaan se, että tieto ei johda ongelmiin
puuttumiseen eikä välity yhteistyökumppaneille.
Perusopetusikäisten tai toiselta asteelta pudonneiden oppilaiden
yhteistyötahoksi mainittiin poikkeuksetta etsivä nuorisotyö. Sen toiminnot
kattavat haastattelujen perusteella lähes koko alueen. Koulun yhteydet
etsivän nuorisotyön kanssa kulkivat
usein oppilashuollosta opon,
erityisopettajan tai kuraattorin välityksellä.

7. MITEN NUORIA VOISI TUKEA 			
TEHOKKAAMMIN?
Taloudellisten kustannusten kertymisen näkökulmasta pienin ja paras
kustannus on sellainen, jota ei päästetä lainkaan syntymään. Käytännössä
tämä tarkoittaa riittäviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja varhaista
ongelmiin puuttumista vielä silloin, kun oppilas käy koulua. Vaikka nuoren
tukitoimet ja kuntoutus maksavatkin, ovat kustannukset pieniä verrattuna
siihen, että oppilas syrjäytyy myöhemmistä opinnoista ja työelämästä.
Tuomas Leinosen (2012) laskelmien mukaan pelkkä koulun keskeytyksen
ja siitä johtuvan syrjäytymisen aiheuttama kansantaloudellinen menetys on
yhden henkilön osalta 2 100 00 - 2 400 000 euroa. Kyse on Leinosen mukaan
varovaisesti lasketusta kustannuksesta, mihin ei ole laskettu mukaan esim.
terveydenhuollon palvelujen käytöstä johtuvia seurannaisvaikutuksia, jotka
saattavat olla suuremmat kuin suorat kustannukset.
Kartoituksessa haastateltavia pyydettiin nimeämään asioita, joiden he
ajattelevat vähentävän poissaoloja ja helpottavan koulunkäyntiongelmien
kanssa painivien nuorten tilannetta. Avoimen kysymyksen vastaukset
jaettiin neljän teeman alle seuraavasti (taulukko 3).
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Maininnat

Yhteensä

%-osuus

Pedagoginen tuki

31

36%

Sosiaalinen tuki

22

25%

Psyykkinen tuki

20

23%

Muu tuki

11

13%

Riittävä tuki/ei tietoa

3

3%

Mainintoja yhteensä

87

100%

Taulukko 3. Toivottujen tukimuotojen osuudet

a) Pedagoginen tuki
Yleisimmin haastatellut näkivät, että nuoria voidaan tukea tekemällä
koulujen sisäistä pedagogista kehittämistyötä. Haastatellut toivoivat
mm. enemmän resurssia oppimispolkujen yksilölliseen räätälöintiin sekä
eriyttämiseen, joustavampia arviointimenetelmiä ja erilaisten osaamisen
näyttämisen tapojen hyödyntämistä. Parantamisen varaa nähtiin myös
ainepedagogiikassa sekä opettajan kyvyssä kohdata erilaisia nuoria.
”Varmaan myös ku tää koulu on aika kahlehtiva paikka myös että joskus
haluis vähän sitä vapautta ja sitä oikeeta yksilöllisyyttäkin. Että just sitä
sellasta että se nuori voi oikeesti tuntea niiku vaikuttavansa siihen että
miten hän opiskelee täällä. Että just se et ku peruskoulu, niiku tiiät, pistää
oppilaat siihen tiettyyn putkeen et ku ton putken läpi meet nii kaikki
menee ok. Se putki hyvin helposti alkaa ahdistaa. Että siihen pitäs sellasia
niiku erilaisia polkuja pystyy niiku löytämään. Et kyl varmaan just nää
mitä uuden opsinkin kautta on tuotu nää erilaiset opiskelupolut ja vähän
semmonen että et tota sä voit itte vaikuttaa just siihen opiskelemiseen.
Ja sit toisaalta taas se että voidaan käyttää erilaisia opiskelemisen
menetelmiä, erilaisia tapoja sit päästä siihen samanlaiseen tulokseen
siihen samaan oppimisen tulokseen niin sekin vois tehdä sitä niiku
kevyemmäks semmonen opiskelun monimuotostaminen”
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Haastatelluista osa oli myös sitä mieltä, että aineenopettajajärjestelmä
mukanaan tuoma pirstaleisuus sinällään aiheutti ongelmia joillekin
nuorille. Nähtiin, että syystä tai toisesta kuormitetussa tilanteessa elävän
nuoren kyky toimia vaihtuvien aikuisten, useiden tilojen sekä monien
toimintatapojen viidakossa oli heikentynyt. Pienempien oppilasryhmien
katsottiin mahdollistavan yksilöllisempää kohtelua ja nähtiin, että osa
oppilaista hyötyisi toiminnallisemmasta opiskelutavasta. Tähän tarpeeseen
ratkaisuna pidettiin jopo-luokkien tai pajakoulutoiminnan lisäämistä.
”no tässä nyt omassa koulussa tän syksyn aikana mä kyllä kaipasin
nimenomaan sitä pienluokkaa myös et se on hyvä et se taas tulee ja
sehän nyt on aika yleinen tilanne et semmonen on et on hyvä että on on
myös myös sitte toinen erityisopettaja ja on on pienluokka...”
Myös aikaisempi tutkimus tukee em. havaintoa, sillä Jopo-ryhmässä
opiskelleiden nuorten opiskelumotivaatio ja opiskelun tavoitteellisuus
lisääntyy,
päättötodistuksen
saaminen
varmistuu
ja
jatkoopiskelusuunnitelmat selkiytyvät sekä elämänhallinnan taidot kehittyvät
(Manninen & Luukkanen 2008). Nuorten koulun keskeyttämisen riskiä
käsittelevässä tutkimuksessa opettajan tuki oli yhteydessä pienempään
aikeeseen jättää koulua kesken erityisesti sellaisilla oppilailla, joilla on
käyttäytymisen ongelmia (Pijl, Frostad, Per 2013).

b) Sosiaalinen tuki
Sosiaalisen tuen luokkaan sisällytettiin maininnat perheen ja vanhemmuuden
tuen tarpeesta, toiveet lisääntyvästä nuorisotyöstä, harrastus- ja vapaaajan tuesta sekä vertaisten ja taloudellisesta tuesta. Monet haastatelluista
kokivat, että nuorten koulunkäynninhaasteet heijastelivat toisinaan kodin
ongelmia. Mielenterveyden, päihteiden tai työttömyyden kanssa painivilla
vanhemmilla ei aina ollut kykyä tai resursseja tukea murrosikäisen nuoren
kasvua.
“Jos mulla ois taikasauva niin minä varmaan hommaisin enemmän
perhetyöntekijöitä tai perhevalmennusta...Mun mielestä vanhemmat
tällä hetkellä, ne jotka on esimerkiks näitten murrosikästen vanhempia
ni tosi monet on tosi hukassa. Ne ei saa rajoja niille, ne yrittää olla liian
kavereita, liian cooleja…”
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c) Psyykkinen tuki
Perusopetuksen yläluokilla ja toisen asteen siirtymän aikana nuori rakentaa
suhdettaan koulu- ja luokkayhteisöön ja samalla koko maailmaan. Mikäli
nuoren kehityksessä on erityisiä haasteita, voi luotettavan aikuisen antama
aika ja psyykkinen tuki nousta merkittäväksi muutostekijäksi. Vantaan
kaupungin toteuttamassa Menolippu-projektiin liittyvässä tutkimuksessa
peruskoulun loppuun suorittaneet oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret
pitivät henkilökohtaista tukea ja palautetta tärkeänä onnistumiseen
vaikuttavana tekijänä. Oppilaat saivat tukea oppimisen lisäksi myös yleisessä
elämänhallinnassa. (Kuure 2014).
Neljännes haastateltujen kommenteista sisälsi toiveen saada kouluihin
sellaisia aikuisia, jotka eivät olisi “vain” opettajia ja joilla olisi kokonaisvaltainen
näkemys oppilaan asioista, ei vain oppimisesta. Tätä aikuista nimettiin
koulutsemppariksi, valmentajaksi, koutsiksi, jalkautuvaksi aikuiseksi,
tukihenkilöksi tai vapaaksi radikaaliksi, jolla on aikaa jututtaa nuoria. Monet
kokivat, että erityisesti kohderyhmän nuorilla on haasteita elämänhallinnassa,
itsetunnossa ja tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamisessa sekä
tarvetta saada jakaa ajatuksiaan ulkopuolisen, mutta luotettavan aikuisen
kanssa.
”kyl mä näkisin tilauksen semmoselle ihmiselle, joka tuolla noiden nuorten
parissa on muutenkin kuin opettamassa, joka kulkee nuorten mukana,
joka näkee ne oppilaat sekä oppitunneilla että välitunneilla..”
“...Mulla vaa nousee päällimmäisenä ajatuksena että niin niillä on ihmisen
nälkä. Aikuisen ihmisen nälkä että siis semmonen aikuisen ihmisen aika..
Se kuuntelee…”

24

d) Muu tuki ja toiminta
Pedagogisen, sosiaalisen ja psyykkisen tuen lisäksi haastatellut toivoivat
parannusta varhaiseen puuttuminen sekä tiedonsiirtoon. Vaikka peruskoulun
kolmiportaisessa tuessa pääpaino on varhaisessa puuttumisessa,
koettiin, että kotiin jäävien nuorten osalta siinä olisi vielä parantamista.
Haastateltavat pohtivat, että erityisesti psykiatrista tukea tarvitsevat nuoret
eivät saaneet apua riittävän nopeasti. Toivottiin varhaisempaa psyykkisen
kehityksen tukea ammattilaisilta. Napakampaa puuttumista toivottiin jo
alakouluvaiheessa, sillä monet jo aikaisemmin havaitut pulmat eskaloituivat
yläkoulussa.
    “omien palvelujen ja sairaalakoulun välissä oli iso tukiaukko ja pitkät
odotusajat”
Viranomaisten välinen vuorovaikutus ja tietojen siirtyminen nähtiin
haasteena. Koululla ei välttämättä ole tietoa oppilaan saamista koulun
ulkopuolisista tukitoimista, vaikka pulmat näkyvät vahvasti kouluarjessa.
“Mitä tapahtuu lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen - koululla
ei ole tietoa toimenpiteistä ja onko niitä. Tähän tarvittaisiin toimiva
yhteistyökuvio.”
Muutama vastaaja kertoi, että omassa kunnassa on käytössä riittävästi
resursseja ja syrjäytymässä olevien nuorten tilanteeseen pystytään
puuttumaan tehokkaasti. Jotkut vastaajista puolestaan kokivat, että kunnassa
on tehty kaikki mahdollinen koulunkäynnin tukemiseksi, mutta kaikkia nuoria
ei voida auttaa. Myös yhteiskunnallisen muutoksen sekä epävarmuuden
nähtiin heijastuvan nuorten toiminnassa ja heidän valinnoissaan.
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8. PERUSKOULUN PÄÄTTÄMINEN		
JA SIIRTYMINEN 								
JATKO-OPINTOIHIN
Suomessa vain noin 250 nuorta jää vuosittain ilman päättötodistusta
(Suomen virallinen tilasto 2012). “Kun nuori ohittaa oppivelvollisuusiän
ilman peruskoulun päättötodistusta, hän jää käytännössä tyhjän päälle.
Hän ei saa taloudellista tukea peruskoulun loppuun suorittamista varten
ja peruskoulun päättötodistuksen puuttuminen rajaa käytännössä jatkoopintomahdollisuudet.” (Leinonen 2012). Vaikka ilman päättötodistusta
jääneiden oppilaiden määrä on pieni, on se vain yksi mittari, jolla
koulun kykyä huolehtia koko ikäluokasta voi tarkastella. Kuuren (2014)
mukaan tilastokeskuksen tilastot eivät kerro koko totuutta peruskoulun
keskeyttämisestä, vaan nuori saattaa säilyä jonkin koulun kirjoilla vuosia ja
ilmestyä takaisin kunnan palvelujen piiriin esimerkiksi nuorten työpajoille.
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Susanna Kallisen (2016) mukaan
peruskoulun kesken jättäneiden määrä on kolminkertaistunut vajaassa
kymmenessä vuodessa.
”Kymmenen vuotta sitten kaikki pääsi pois ja pystyttiin tukeen, mut sit
alko pikkuhiljaan tulla sellaisia tyyppejä, että ei tullu. Lukematon määrä
palavereja, hirmu räätälöinnit, kaikki tukikeinot ja keinot, mitä pystytään
keksiin ja silti ne vaan menee eikä jää mihinkään koukkuun kiinni. Ne vaan
menee sitten ja häviää…”
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi vuonna 2014 eduskunnan
sivistysvaliokunnalle luovutetussa selvityksessään kolmiportaisen tuen
toimeenpanoa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2). Selvityksen
kehittämisehdotuksissa kiinnitettiin huomiota tilanteen kartoittamiseen
niiden oppilaiden osalta, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen
päättötodistusta ja joilla on riski syrjäytyä perusopetuksesta. Syksyllä 2017
ilmestyneessä Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän raportissa näiden
oppilaiden tukemiseksi ehdotetaan mm. oppivelvollisuusiän jatkamista
vuodella kesken oppivelvollisuuden suorittamisen, mikäli vammaisuuden
tai sairauden vuoksi on ilmeistä, että oppilas ei saavuta perusopetuksen
päättötodistusta perusopetuslaissa 25 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa
oppilaalle annetuista tukitoimista huolimatta. Tästä käytetään nimitystä
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jatkettu oppivelvollisuus. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja
2017:34.)
Ilman päättötodistusta jääneiden nuorten tilanne tiedostetaan hyvin
yläkouluissamme, jotka pyrkivät erilaisten joustavien ratkaisujen
kautta antamaan päättötodistuksen kaikille oppilailleen. Näin tapahtuu
haastattelujen perusteella myös lähes kaikissa Etelä- ja Pohjois-Savon
alueen yläkouluissa. Haastattelujen perusteella voi sanoa, että luokalle
jääminen opintojen päättövaiheessa on harvinaista. Sen sijaan koulut
pyrkivät varmistamaan opintojen loppuunsaattamisen mm. siirtämällä
oppilaita vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen, jolloin aikaisemmin
vuosiluokalla suoritetut opinnot eivät mitätöidy, vaan niiden suorittamista
voi jatkaa seuraavana lukuvuonna. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu tekee
mahdolliseksi joustavan opinnoissa etenemisen, jota voidaan hyödyntää
opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana. (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014).
Haastateltavilta kysyttiin, onko heillä tiedossa oman koulun osalta oppilaita,
jotka eivät ole huonon päättötodistuksen vuoksi päässeet jatko-opintoihin.
Ainoastaan 12% vastanneista muisti näin käyneen. Pulmana ei näytä
olevan jatko-opintopaikan saaminen silloin, kun päättötodistus on saatu.
Suuremman ongelman muodostavat haastattelujen perusteella ne oppilaat,
jotka ovat käyneet yläkoulua repaleisesti ja alisuoriutuneet. Usein heitä on
tuettu vahvasti läpi peruskoulun ja silti he suoriutuvat siitä heikoin arvosanoin.
Koulutustakuu varmistaa sen, että jokaiselle oppilaalle on jatkomahdollisuus
toisella asteella. Em. oppilaat saattavat ajautua valitsemaan sellaisia
jatkokoulutusväyliä, joissa opiskelu katkeaa piankin aloituksen jälkeen.
Heikolla päättötodistuksella saatu paikka voi olla sellaiselta alalta, joka ei
kiinnosta nuorta. Ilman päättötodistusta jäi ikäluokastaan vuosittain vain
joitakin oppilaita.
Myös tukitoimien väheneminen monen oppilaan kannalta kriittisessä
vaiheessa johtaa opintojen keskeyttämiseen varhain toisen asteen opintojen
alkuvaiheessa.
”…se, että sosiaalityöhä loppuu usein sitten niin kun peruskoulu päättyy
niin saattaa kaikki tukimuodot kodissa loppua…tuntuu niinku se kurjalta,
että eiks sillä oo niinku väliä mitä tapahtuu niinku seuraavaksi…et
pääseeks se sitten kiinni siellä kouluun. Toisaalta onhan se niinku se
nuorisotakuu, että ehkä ne on sitten siellä ne etsivät nuorisotyöntekijät,
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jotka sitten nappaa kiinni ja ohjaa oikeille tahoille niitä, jotka tuolta puttoo
tuolta seuraavasta koulusta…”
Alanen et al. (2014) on ottanut esille sen, että päättötodistuksen saaminen
saattaa toisinaan perustua niin sanottuihin “armovitosiin”, eli kunhan vähin
mahdollinen osaaminen on tullut osoitettua, oppilas saa virallisen luvan siirtyä
pois peruskoulusta. Tällä on varmasti vaikutusta siihen, miten sijoitutaan
jatko-opintoihin, miten siellä menestytään tai opintoihin motivoidutaan. Myös
tässä haastattelussa mainittiin armovitosten antaminen yhtenä ratkaisuna
perusopetuksen päättötodistuksen saamiselle.
Haastatteluun osallistuneista 66% (kuvio 6.) kertoi, että heillä on tällä
hetkellä oppilas tai oppilaita, jotka voisivat hyötyä Monni Online -hankkeen
verkkovälitteisestä opiskelun tukipalveluista sekä henkilökohtaisesta
valmennuksesta toisen asteen siirtymässä. Noin kolmanneksessa kouluista
tarvetta palveluun ei tällä hetkellä ollut. Tavallisimmin (52%) haastatelluista
kertoi yksikössään olevan 1 -2 oppilasta, jotka voisivat hyötyä toiminnasta.
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Kuvio 6. Tarve Monni Online -hankkeen palveluihin oppilaat/koulu

9. LOPUKSI
Erityistilanteissa lapsen tai nuoren kiinnittäminen tiiviisti opintoihin ja niissä
tukeminen on erityisen merkityksellistä, sillä syystä riippumatta koulun
keskeyttäminen (tai heikko tulos) aiheuttaa haasteiden kumuloitumista sekä
koulupolulta syrjäytymistä (Myrskylä 2011). Poikkeustilanteissa nuoren
kouluyhteyden säilymisellä ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämisellä on
vaikutusta henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen sekä opintojen etenemiseen
(mm. Zhu & Winkel, 2014; Porter, 2008). Tutkimusten mukaan (mm. Kuure
2014) varhaista puuttumista, monialaista yhteistyötä sekä tietojohtamista
kehittämällä voitaisiin paremmin vastata nuorten erilaisiin koulunkäynnin
haasteisiin ja sitä kautta ehkäistä usein jo peruskoulussa alkanutta
syrjäytymiskehitystä.
Tehdyssä kartoituksessa piirtyi kuva pienestä, mutta vaikeasti autettavissa
olevasta heterogeenisesta oppilasryhmästä, jonka side kouluun oli hauras
moninaisista tukitoimista huolimatta. Kaikista vastanneista 78 prosenttia
ilmoitti heidän koulussaan olevan vähintään yksi oppilas, jonka opetusta
on järjestetty poikkeavin opetusjärjestelyin suurten poissaolomäärien
takia. Yhteenlaskettuna Etelä- ja Pohjois-Savon yläkoulujen 8- ja 9-luokilla
opiskelee yhteensä 175 oppilasta, joiden päättötodistuksen saaminen
pyritään varmistamaan räätälöimällä opetusta eri tavoin. Alueen kouluista 68
prosentissa tunnistettiin vähintään yksi oppilas, joka voisi hyötyä tuetuista
verkko-opinnosta sekä henkilökohtaisen valmentajan tuesta perusopetuksen
päättövaiheessa.
Aivan kaikki nuoret eivät saavuta perusopetuksen päättötodistusta ja
koulut kirjaavat ulos perusopetusiän ylittäneitä oppilaita. Näiden oppilaiden
tilannetta saattaisi auttaa OKM:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän
ehdotus oppivelvollisuusden jatkamisesta, mikäli vammaisuuden tai
sairauden vuoksi oppilas ei saavuta päättötodistusta säädetyssä ajassa
annetuista tukitoimista huolimatta. Jotkut oppilaista hyötyisivät puolestaan
monipuolisemmista ja yksilöllisemmistä opiskelupoluista.
Koulun toimintaa haastaa resurssien niukkuus sekä käytössä olevien
materiaalien ja menetelmien soveltuvuus oppivelvollisuuttaan koulussa
suorittaville oppijoille. Toiveissa oli nopeammat ja monipuolisemmat
palveluverkostot silloin, kun poissaolot lisääntyvät ja oppilaan oppimisen
taso heikkenee. Usein koettiin, että koulu jäi yksin selviytymään sellaisten
pulmien kanssa, jotka näkyivät koulusta pois jäämisenä, mutta joiden
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todelliset syyt löytyivät usein terveydellisistä ja sosiaalisista taustatekijöistä.
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LIITE 1

MONNI ONLINE - KUNTAKARTOITUS
HAASTATTELURUNKO
1.

Taustatiedot
a.
Kunta
b.
Vastaaja
c.
Vastaajan ”virka” ja toimipiste

2.

Oppilaiden poissaolot
a.
Mitä tukitoimia käynnistetään, kun oppilaan poissaolot 				
lisääntyvät hälyyttävästi?
b.
Miten paljon poissaoloja pitää kertyä, jotta asiaan puututaan?
c.
Miten toimitaan, kun nuori ei tule enää kouluun?
d.
Keneen asiasta ollaan yhteydessä?
e.
Kuka vastaa tiedonsiirrosta?

3.

Koulusta pois jääminen
a.
Mitä tapoja koulunkäynnin järjestämiseksi on silloin, jos nuori ei
tule kouluun (opetuksen räätälöintitavat oppilaskohtaisesti)?
b.
Kenen kanssa tehdään yhteistyötä oppivelvollisuuden 				
täyttämiseksi?
c.
Mikä on näkemyksesi, miksi nuori ei enää tule kouluun?

4.

Oman koulun/kunnan tilanne perusopetuksen päättövaiheessa
a.
Miten monta tällaista nuorta on sinun tiedossasi tällä hetkellä 			
(koulussa, kunnassa tms.)?
b.
Onko mahdollista, että on tällaisia oppilaita, joista sinulla ei 			
ole tietoa? Kuka niistä voisi tietää?
c.
Onko tällaisten nuorten määrä lisääntynyt/vähentynyt viime 			
vuosina? Onko olemassa lukuja havaintojen tueksi?
d.
Minkä ikäisiä ko. nuoret ovat?
e.
Minkälaisia palveluja toivoisit ko. nuorten koulunkäynnin 			
tukemiseksi?
f.
Mitä ajattelet näiden nuorten tulevaisuudesta?
g.
Mikä on oma roolisi silloin tällaisen nuoren elämässä?

5.

Oman koulun/kunnan tilanne toisen asteen nivelvaiheessa
a.
Onko kunnassasi oppilaita, jotka eivät huonon 					
päättötodistuksen vuoksi ole päässeet jatko-opintoihin?
b.
Mitä tukitoimia heille on suunnattu?
c.
Ovatko nämä toimet riittäviä?
d.
Mitä toivoisit lisää/muutettavan ko. asiassa?
e.
Mikä on oma roolisi ko. nuoren elämässä?
f.
Kuka kunnassasi tietää parhaiten näiden nuorten tilanteesta?

6.

Osallistuminen hankkeeseen
a.
Monni Online hankkeeseen valitaan 15-20 oppilasta 				
lukuvuodelle 2017-2018. Onko sinulla mielessä nuorta, joka
voisi hyötyä hankkeen toiminnasta?

		

LIITE 2

lähde:oppilashuolenpidon_kasikirja_2010_mikkeli.pdf

LIITE 3
Kuopion kaupunki
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Perusopetus

Oppilaan poissaolot Kuopion perusopetuksessa

lähde: www.kuopio.fi/documents/7369547/7569711/Poissaolo-ohje/d68c5632-a78a-49c6-805f-43238f281156

Koulussa pyritään ennaltaehkäisemään poissaoloja varhaisella puuttumisella ja auttamisella, sillä
koulupoissaoloilla voi olla monenlaisia seurauksia lapsen ja nuoren hyvinvoinnille ja oppimiselle.
Perusopetuslaki velvoittaa huoltajan huolehtimaan lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisesta
(PoL 26 §). Oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluu läsnäolo koulussa. Mikäli oppilas ei voi
osallistua opetukseen, tulee siitä ilmoittaa koululle. Huoltaja ilmoittaa lapsensa äkillisestä
poissaolosta esimerkiksi sairauden takia jo ensimmäisenä poissaolopäivänä. Mikäli
poissaoloilmoitusta ei tule, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Luokanopettajan tai luokanohjaajan
vastuulla on valvoa poissaoloja ja selvittää poissaolojen syyt. Poissaoloja seurataan päivittäin.
Poissaoloihin puuttuminen
Poissaoloihin puuttuminen voi olla tarpeen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
- selvittämättömät ja luvattomat poissaolot
- toistuvat poissaolot tietyiltä päiviltä tai tunneilta
- runsaat myöhästelyt
- selvitetyt poissaolot, kun ne ovat jatkuvia tai niitä on paljon (n. 30 h/kk)
- jos poissaolojen syynä oleva sairaus ei ole selkeä ja poissaolo jatkuu pitkään ilman lääkärin
tai hoitavan tahon lausuntoja
- jos oppilaan suoriutumisen taso laskee merkittävästi.
Jos selvityksen jälkeen poissaolojen syyt jäävät epäselviksi tai poissaolot jatkuvat, huoltaja
kutsutaan koulupalaveriin. Koulupalaverissa sovitaan tarvittaessa koulunkäynnin tukitoimista,
esim. vanhempien tuki koulunkäyntiin (päivärytmi, läksyt), tukiopetuksen tarve, kuraattorin
tapaamiset, psykologin tapaamiset/tutkimukset, terveydentilan selvittely tai ohjaus
terveydenhoitajalle tai lääkärille. Tarvittaessa mietitään myös ohjaamista koulun ulkopuolisten
tukien piiriin. Palaverissa sovitaan, miten tilannetta seurataan ja kuka siitä miltäkin osin vastaa.
Myös seurantapalaverin aika sovitaan.
Koulu on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen, jos oppilas on ollut poissa yli 100 tuntia
lukuvuoden aikana eikä terveydentilan selvittelyssä tai muussa puuttumiskäytännössä ole löytynyt
hyväksyttävää syytä poissaoloihin.
Mikäli poissaolot edelleen jatkuvat, rehtori voi tehdä huoltajasta tutkintapyynnön poliisille
oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä (PoL 45 §). Tutkintapyynnön tekemisestä
ilmoitetaan etukäteen huoltajalle. Tutkintapyyntö viedään tiedoksi perusopetuspäällikölle ja
opetusjohtajalle.
Poissaolojen anominen etukäteen
Poissaoloon koulusta on aina oltava perusteltu syy. Luvan 1 – 3 päivän poissaoloon myöntää
luokanopettaja tai -ohjaaja, pitempiin rehtori. Huoltajan tai oppilaan itse on otettava selvä
poissaoloajan läksyistä ja koulussa opiskeltavista asioista sekä sovittava kokeiden suorittamisesta
opettajien kanssa. Huoltajan velvollisuus on huolehtia oppilaan opiskelusta poissaolon ajan.

Leena Auvinen
opetusjohtaja

Osoite

Vuorikatu 27 | 70100 Kuopio
www.kuopio.fi

Sari Ihalainen
perusopetuspäällikkö

Puhelin 017 18 2111

kasvujaoppiminen@kuopio.fi
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mon n i on li n e. fi
Monni Online -hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa oppilaan
päättötodistuksen saaminen turvataan yhdistämällä tuettua etäopiskelua ja
moniammatillisia lähitoimijoiden palveluja.
Yksi hankkeen tavoitteista oli selvittää Etelä- ja Pohjois-Savon alueen
tilannetta niiden oppilaiden osalta, joiden tueksi on räätälöity poikkeuksillisia
opetusjärjestelyjä
päättötodistuksen
saamisen
varmistamiseksi.
Haastatteluin tehdyssä kartoituksessa ilmeni, että koulujen haasteet
liittyvät useimmiten psyykkisistä oireista kärsivien oppilaiden koulupolun
varmistamiseen. Vastanneista 78% kertoi, että heidän koulussaan on tällä
hetkellä ainakin yksi oppilas, jonka opetusta on järjestetty poikkeavin
opetusjärjestelyin suurten poissaolomäärien takia. Kaikkiaan alueella
ilmoitettiin olevan 175 tällaista nuorta.
Kartoituksessa piirtyi kuva pienestä, mutta vaikeasti autettavasta ja
heterogeenisesta oppilasryhmästä, jonka side kouluun oli hauras monista
tukitoimista huomatta. Haasteeksi koettiin mm. pitkät odotusajat sosiaali- ja
terveyspalvelujen jatkotoimenpiteisiin. Koulun pedagogisen kehittämistyön
lisäksi nähtiin, että sekä nuoret että heidän perheensä tarvitsivat
monipuolisempaa psyykkistä ja sosiaalista tukea sekä ennaltaehkäisemään
että korjaamaan pulmia, jotka näyttäytyvät kouluun kiinnittymisen
vaikeuksina. Alueen kouluista 68 prosentissa tunnistettiin vähintään yksi
oppilas, joka voisi hyötyä tuetuista verkko-opinnosta sekä henkilökohtaisen
valmentajan tuesta perusopetuksen päättövaiheessa.
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