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”Poissaolojen taustalla voi olla pahaa oloa

Poissaolokeskustelun myötä mieleeni ovat nousseet omat yläastevuoteni alle 
kymmenen vuoden takaa. Olin yksinäinen, ahdistunut ja masentunut nuori.

Poissaoloja kertyi kuukausittain, sillä kouluun lähteminen tuntui 
ylivoimaiselta. Vanhemmat eivät tienneet, koska olivat töissä.

Opettajat merkitsivät poissaolot kuukausiraporttiin, joka piti periaatteessa 
esittää vanhemmille, mutta luokanvalvoja ei koskaan kysellyt sen perään. 

Siispä heitin sen suoraan roskiin.
Kukaan ei koskaan kysynyt minulta poissaoloistani. Kuinka olisinkaan toivonut, 

että edes joku olisi kysynyt. Silloin olisin kenties saanut apua, jota en 
nuoruuttani osannut hakea.

Masennusta ei helpottanut se tunne, ettei ketään kiinnostanut missä minä 
olin.

Poissaolojen takana ei siis aina ole laiskuus tai koulukielteisyys, vaan toisinaan 
paha olo tekee kouluun lähtemisen mahdottomaksi. Siksi lintsailuun pitäisi 

aina puuttua tavalla tai toisella, jotta sen perimmäinen syy saataisiin selville.

Entinen lintsari”



Esityksessä kuvataan luvattomien 
koulupoissaolojen määrää sekä eri 
tausta- ja perhetekijöiden yhteyttä 

poissaoloihin



Luvaton poissaolo koulusta = ?

• Lintsaaminen

• Koulukieltäytyminen 

• Koulupelko……

• Käsitteitä käytetään 
vaihdellen eikä niitä ole 
yhdenmukaisesti 
määritelty

• Lainsäädännön / 
psykososiaalisen tuen 
näkökulma



Luvaton poissaolo koulusta

Poissaolo koulusta vanhempien tietämättä ilman 
poissaoloon hyväksyttävää syytä



Luvattomien poissaolojen yleisyys % 
”..tämän lukuvuoden aikana.."

Luvaton 
poissaolo

Tytöt
2019
(2017)

Pojat
2019
(2017)

Vähintään 
kerran 
viikossa

3,5
(3,3)

4,2
(4,2)

Vähintään 
kuukausittain

8,9
(8,6)

10,6
(10,3)



Ketkä sitten lintsaavat? Jotain heistä 
tiedetään



Luvattomat koulupoissaolot
yhteydessä moniin hyvinvoinnin osa-

alueisiin 

• Päivittäistä oireilua, humalahakuista juomista, 
elämään tyytymättömyyttä ja ahdistuneisuusoireilua

• Uupumusasteista väsymystä koulunkäynnissä. 
• Yksinäisyyden kokemusta 
• Sosiaalisten suhteet heikkoja sekä kotona että 

koulussa, johtaa usein epäsosiaaliseen käytökseen
• Vanhempiensa henkistä ja fyysistä väkivaltaa





Tausta- ja perhetekijöiden yhteys 
luvattomiin koulupoissaoloihin



Taustatekijöiden yhteys luvattomiin 
poissaoloihin

• Vanhempien koulutus ja työllisyystilanne

• Vanhempien hyvinvointi ja terveydentila

• Luokka-aste, nivelvaiheet

• Ulkomaalaistaustaisuus

• Kodin ulkopuolelle sijoitus

• Fyysinen tai kognitiivinen toimintarajoite

• Kodin ja koulun vuorovaikutus



Perhetekijöiden yhteys luvattomiin 
poissaoloihin

• Perherakenne

• Perheen vuorovaikutussuhteet!

• Omista asioista keskustelu

• Kotoa saatu apu koulunkäyntiin

• Vanhempien huolenpito ja valvonta



Mitä tiedetään lintsarin ja hänen 
vanhempansa suhteesta?



Poissaoloihin yhteydessä olevat arjen 
vuorovaikutusta kuvaavat tekijät

• Nuoren keskustelu omista asioistaan sekä 
koulupäivästä vanhempiensa kanssa

• Nuoren kokemus kotoaan saamasta avusta 
koulunkäyntiin

• Kotiintuloajoista sopiminen
• Iltojen ja viikonloppuviettojen salaaminen 

vanhemmilta
• Vanhempien juttelu nuoren ystävien kanssa
• Nuoren ja vanhemman väliset riidat
• Kokemus vanhempien antamasta tuesta ja 

kannustuksesta





Kehittämisehdotuksia



Kouluterveyskysely 2019 ja Pisa 2015

• Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa ovat 
vähentyneet – kaikki vastaajat

• Tutkimus toi esiin kuitenkin luvattomasti poissaolevien 
vuorovaikutusongelmat vanhempiensa kanssa

• Vanhemman tuki ja kiinnostus nuoren koulunkäyntiin 
on yhteydessä perheen sosioekonomiseen taustaan 
voimakkaammin Suomessa kuin muissa maissa. 
Alimman sosioekonomisen taustan nuoret kokivat 
saaneensa vähemmän tukea koulunkäynnilleen kuin 
ylimmän sosioekonomisen taustan nuoret



Puuttumiskeinoja

Opiskeluhuoltosuunnitelma: 

…. kuvattava toiminta poissaolojen seuraamiseksi, 

niiden ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi ….

Oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden 
tarkastus:

…kuvattava toiminta poissaolojen seuraamiseksi, niiden 

ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi….



Opiskeluhuollon palvelut

• Perheen vuorovaikutussuhteet ja perheen 
sosioekonominen tilanne – otetaanko esille?

• Entä väkivalta?

• Entä yksinäisyys?

• Vanhempien osallistuminen 8.luokan laajaan 
terveystarkastukseen?



Kouluterveyskyselystä



Kertonut kokemastaan henkisestä tai fyysisestä 
väkivallasta luottamalleen aikuiselle, %: 2019 24,7% 
(tytöt 26,3%, pojat 21,7%)

On saanut tukea perheessä kokemaan väkivaltaan 
koulun aikuisilta, %: 2019 56,3% (tytöt 49,4%, pojat 
68,8%)

Mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa 
mieltä painavista asioista, %: 2019 43% (tytöt 42,8%, 
pojat 43,3%)



Pohdittavaa

• Poissaolojen vertailua vaikeuttaa luvattoman 
koulupoissaolon yhtenäisen määritelmän puute

• Yhteisesti hyväksytyn tulkinnan puute saattaa 
johtaa oppilaitostasolla vaihteleviin käytäntöihin 
luvattomiin poissaoloihin puuttumisessa ja niiden 
raportoinnissa

• Satunnaisesti lintsaava tarvitsee erilaista 
interventioita kuin koulupelosta tai 
koulukieltätymisestä kärsivä nuori tai hänen 
perheensä
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