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En halua mennä… 



Koulussa on ihan turha olla…



Koulusta pois jääminen – school absenteeism / 

school attendance problems (SAP)  

monet termit, eri syytekijät

Heyne ym. 2019

• 1. Koulukieltäytyminen 

(school refusal)

• 2. Pinnaaminen 

(truancy)

• 3. Koulusta 

vetä(yty)minen  

• 4. Koulusta 

poissulkeminen

Kearney ym. 2017 

• Funktionaalinen jako syyn 

mukaan

• Mikä pääaisallinen tekijä 

aiheuttaa käyttäytymistä / 

käyttäytymisen funktio on….





Koulusta poisjäännin arviointi
• Laaja-alaisessa arvioinnissa tulisi kattaa mahdolliset 

myötävaikuttavat / syytekijät

– yksilö 

• mielenterveystekijät – erityisesti ahdistuneisuus ja depressio,

• oppimiskykyyn liittyvät tekijät

• motivaatiotekijät

• muut tekijät; esim. seks. orientaatio / identiteetti)

– koulu (ilmapiiri, kiusaaminen, turvallisuus, yhteistyökäytännöt)

– perhe (perheen SES ja resurssit, terveys, mielenterveys) 

– kaveripiiri (kaveripiirin riskitekijät, erityisesti pinnauksessa)

• Instrumentit
– SRAS-R (käännös saatavilla HUS; pilotointi tehty)

– ISAP (Koulupoissaolojen oireet ja syyt) – pilotissa 12 koulua

– SNACK –skreenaus (käännös valmisteilla)



Koulukieltäytymisen syynmukainen 

(= funktionaalinen) -analyysi / 

Kearney

Vältetään koulun ti-
lanteita, joissa herää

kielteisiä tunteita 

4 syytä 
koulukieltäytymiseen 

Haetaan mielihyvää/
palkkioita koulun 

ulkopuolelta

Haetaan huomiota 

läheisiltä

Vältetään pelottavia 

sosiaalisia/arviointi

tilanteita 

Lähde: Cook & Kearney, 2007; muok. Albano, 2018 



Koulukieltäytyminen (school refusal) 

Heyne 2019

• Lapsi tai nuori on haluton tulemaan tai kieltäytyy kokonaan 

lähtemästä kouluun  

• Esiintyy yhdessä ajankohtaisen tai kroonisen emotionaalisen 

stressin kanssa 

• Lapsi / nuori ei yritä piilotella koulusta poissaolemistaan 

vanhemmalta

• Jos alun perin piilottelivatkin, eivät enää kun asia tuli ilmi

• Lapsella tai nuorella ei ole vakavaa epäsosiaalista 

käyttäytymistä 

• Vanhemmat ovat yrittäneet kohtuullisen voimakkaita tmp 

varmistaakseen lapsen/nuoren koulunkäynnin 

• Tai ilmaisevat halunsa saada lapsi kouluun 



Koulusta poisjäämisen 

mielenterveyskorrelaatit ja haitta 

• Useat kv. tutkimukset - lapsilla ja nuorilla:

– 50-60 %:lla  ahdistuneisuus häiriö

– 15-20 %:lla masennus

– 10-15 %:lla käytöshäiriö

– 10-15 %:lla  oppimisvaikeudet

• Lawrence ym. (2019): 

– oppilaat, joilla mt-häiriö vs. ei häiriötä (päivää / vuosi); 

– Luokat 1-6: 11.8  päivää vs. 8.3 päivää  

– Luokat 7-10: 23.1 päivää vs. 10.6 päivää

– Luokat 10-12: 25.8 päivää vs. 12.2 päivää

– toimintahaitta kasvaa iän myötä



HAITTA-ASTE SUURENEE YLÄKOULUUN TULESSA

Lawrence ym., 2019



Koulusta kieltäytyminen school 

refusal – mt-korrelaatit
Lapset

Esikoulu ja ensimmäiset luokat:

• eroahdistushäiriö 50% 

• yleistynyt ahd. häiriö 10 %

• määräkohteinen pelko 10 %

• uhmakkuus/käytöshäiriö 5-10 % 

Kaikkiaan alakoulu: 

• eroahdistushäiriö 20 %  

• yleistynyt ahd. häiriö 10 %

• depressio 5 % 

• uhmakkuus/käytöshäiriö 10-20 % 

Nuoret 

• depressio 40–50 %

• sosiaalisten tilanteiden      

pelko 20–30 %

• uhmakkuus/käytöshäiriö

30-50 %



Interventioiden tasot / mitä meillä 

on?

Taso3: 

Intensiiviset interventiot

Vaihtoehtoiset koulutusohjelmat

Vanhempien / perheen mukaanoton strategiat  

Erityiskoulutusjärjestelyt ja -opetusohjelmat 

Intensiivinen case- arviointi ja yksilötyö.

“Toisen mahdollisuuden ohjelmat”. 

Koulukodit, sairaalakoulut, poliklinikkaluokat 

Taso 2: Kohdistetut interventiot 

Psykologiset interventiot (esim. KKT) ahdistuneisuus- / ei 
–ahdistuneisuuspohjaisille poissaoloille. 

Oppilaan sitouttamiseen perustuva työ. 

Opettaja ja ikätoveri-mentori lähestymistavat.

Taso 1: Universaalit interventiot

Kouluilmapiiri-interventiot. Koulun turvallisuuteen tai terveyden edistämiseen  
pohjautuvat strategiat. Koulun universaalit mielenterveys- tai sosiaalis-
emotionaalisen oppimisen ohjelmat. Vanhempien ja koulun yhteistyön 

edistäminen ja yhteisöllinen työ.  Hallinnollinen ohjaus ja aloitteet 
kouluviihtyvyyteen. Kesäaktiviteettien suunnittelu. Kouluvalmiuksien 

tukeminen. Koulupudokkuuden ennaltaehkäisyohjelmat.

Lähde: Kearney & Albano, 2018

kehittyneitä?

heikosti

kehittyneitä

jokseenkin

kehittyneitä?



Kohdistetut interventiot

• lähes kaikki KKT-pohjaisia 

• ns. modulaarinen KKT

• Ahdistuneisuus usein fokus 

• DKT-pohjaiset?? (vain pilotteja) 



Interventiot





Kohdistettujen interventioiden 

saatavuus ja implementaatio

• Monia implementaation esteitä voitettava

• Konteksti ja toteutus: 

– ulkoinen tiimi tuo? 

• mistä resurssi

– olemassa olevat työntekijät: 

• yhteistyön muodostaminen

• yhteisten tapauskäsitteellistysten käyttäminen? 

• Jotta laadukas implementaatio onnistuisi

– koordinoitu levitys, näyttöarviointi, 

metodikoulutus, metodityönohjaus, mittarointi



Yhteenvetoa
• Varhainen tunnistaminen, arviointi ja interventio tärkeää 

– emerging absenteeism

• Yhtenäistä suomalaista arviointiproseduuria ei ole 

– tulisi kehittää riittävän laaja-alainen, kansallinen arviointikäytäntö ?? 

• Pääasiallinen syytekijän tunnistetaan -> oikea tmp kohdistus

– yksilö: mielenterveys, oppimisvaikeus, 

– koulukonteksti: kiusaaminen, turvallisuuden kokemus, oppimisjärjestelyt

– perhekonteksti: kotiin jääminen vaste perhetapahtumille

• Interventiot: universaali / kohdistettu / krooninen (kouluun paluu)

– universaali: kouluilmapiiri, turvallisuus, ryhmäytyminen tärkeää

– kohdistettu: kv. tutkimuksessa kohdistettuja, toimivia KKT-interventioita

– implementaatio vaatii uudenlaista yhteistyötä: interventioiden koordinaatio 

näyttöön, tiimityön organisointi

• Koulua käymättömyys on varhainen mielenterveysindikaattori

– Melkein jokaisella alkava mt-häiriö (vrt. häiriön määritelmä: oire aiheuttaa 

toiminnallista haittaa)  / toiminnallinen haitta)



Haasteita                Mahdollisuuksia 

• sektoroidut, tiukan ammattikohtaiset 

tehtävämäärittelyt oph – ei kuulu 

kenellekään

– kuraattori: sosiaalisiin suhteisiin liittyvä työ?

– psykologi: oppimisen ongelmat? 

– terveydenhoitaja: tarkastukset ja seulonta?  

– lääkäri: arvio jatkohoidon tarpeesta?

– opettaja: tehtävä opettaminen

• resurssit: 

– OPH monet tehtävät, miten priorisoida? 

• lainsäädäntö perusasteella

– koulussa ei hoitoa, vaan tukea

– dikotominen jako ennaltaehkäisy vs. hoito  

– hoito tapahtuu erikoissairaanhoidossa 

• Ennaltaehkäisy:

– ennaltaehkäisy on aina tehokkaampaa?

– mikä kaikki on ennaltaehkäisyä? 

• lapsen/nuoren yksilölliseen 

arviointiin perustuva, varhainen, 

jaettu suunnitelma

– eri ammattilaiset jakavat

– ammattilaiset työskentelevät jaetun 

ymmärryksen pohjalta

– (käsitteellistäminen / funktionaalinen 

analyysi) = mitä kk palvelee

• koordinoitu, funktionaalinen 

työnjako

– porrastettu kouluun paluu 

– koulun palaamisesta vastuun ottava 

henkilö ja eri ammattilaisten roolit 

määritelty

– koulun sisäiset / ulkoiset ammattilaiset

• ohjelmamallien vieminen 

– koordinaatio tapahtuu samoin 

periaattein laajemmin

– antaa yleisen kehikon työlle  



Kiitos!


