
KouluKunnossa-hanke on viettänyt alku-
vuodesta 1-vuotissyntymäpäiväänsä. Paljon 
on tähän mennessä tehty ja paljon on vielä 
tehtävää. Hankkeen tavoite on ja pysyy 
samana. Tavoitteenamme on sitouttaa 
yhä useampi lapsi koulunkäyntiin entistä 
paremmin. Tutkittu tieto on hankkeemme 
kivijalka. Ajattelemme, että vain oikean 
ja laadukkaan tiedon valossa pystymme 

tekemään järkeviä päätöksiä luokka-, koulu-, 
kunta- ja aluetasolla. Olemme edenneet 
hankkeessa siihen pisteeseen, että meillä 
alkaa jo olla tutkittua tietoa juuri näistä 
meidän alueella asuvista ja koulua käyvistä 
lapsista.

Tällä hetkellä tiedämme, että meillä on 
alue- ja koulukohtaisia eroja siinä, miten 
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hyvin lapset ovat sitoutuneet koulunkäyn-
tiin. Tiedämme myös sen, että erityisen 
tuen oppilaille näyttäisi kertyvän enemmän 
poissaoloja kuin muille oppilaille. Vihdissä 
lapset ovat erityisen sitoutuneita koulun-
käyntiin ja vihtiläiset erityisen tuen oppilaat 
ovat enemmän koulussa paikalla kuin 
muiden kuntien erityisen tuen oppilaat. 

Tiedämme myös, että syyslukukaudella 2021 
hukkasimme noin puoli miljoonaa oppitun-
tia. Niin monta annettua opetustuntia ei 
koskaan saavuttanut oppijaa ja niin suuri 
osaamisvaje syntyi pelkästään yhden luku-
kauden aikana. 

Koulupoissaolot ovat suuri ongelma. Tästä 
vuosittain hukatusta noin miljoonan ope-
tustunnin potista pystymme yhdessä, 
systemaattisella työllä vähentämään osan. 
Olemme yhdessä sopineet, että hanke-
alueemme yhteinen tavoite on lisätä op-
pilaiden läsnäoloa kouluissa siten, että siitä 
kertyy joka vuosi sata kouluvuotta enem-
män opetusta. 

Kouluun kiinnittymiseen liittyvät vaikeudet 
ovat monisyinen ilmiö. Tiedämme, että pois-
saolojen taustalla tavallisimmin vaikuttavat 
erilaiset fyysiset ja psyykkiset oireet. Kun 
tarkastelemme koulupudokkaita ryhmänä, 
erilaiset oppimiseen liittyvät vaikeudet 
korostuvat. No mitä meidän sitten pitäi-
si tehdä, jotta voimme tukea oppilaiden 
kouluun kiinnittymistä ja vähentää pois-
saoloja? FUNA arvioinnit vastaavat tähän 
kysymykseen. FUNA arvioinnin kautta 
saamme tietoa oppilaiden hyvinvoinnista 
sekä lukemiseen ja laskemiseen liittyvistä 

oppimisvalmiuksista. Tulevaisuudessa 
pystymme tarkastelemaan oppilaiden 
läsnäoloprosenttia rinnakkain hyvinvoinnin 
ja oppimisvalmiuksien kanssa. Tämän tie-
don kautta pääsemme kiinni poissaolojen 
taustalla vaikuttaviin tekijöihin ja pystymme 
tarkoituksenmukaisesti tukemaan oppilaita 
yksilö-, luokka-, koulu-, kunta- ja aluetasolla. 

Tehdään yhdessä tavoitteestamme totta 
ja annetaan lapsille sata vuotta enemmän 
opetusta joka vuosi!



KouluKunnossa-läsnäolomalli
–  ratkaisuja poissaolotilanteisiin ja 

niiden ennaltaehkäisyyn

Viime uutisissa kirjoitimme KouluKunnossa-läsnäolomallista vielä nimellä 
poissaolotyökalu. Väliin on mahtunut monta työvaihetta ja myös työnimeä, 
onhan rakkaalla lapsella monta nimeä. Läsnäolomalli-nimeen päädyimme 
siitä syystä, että hankkeessamme on koko ajan pidetty keskiössä läsnäolon 
vaalimista ja tukemista, vaikka puututaankin poissaoloihin. 

KouluKunnossa-läsnäolomalli on koulun henkilökunnalle, muille toimijoil-
le sekä huoltajille suunnattu materiaali, joka auttaa ennaltaehkäisemään 
poissaoloja sekä toimimaan tilanteissa, joissa oppilaalla on poissaoloja. Ma-
teriaali tarjoaa konkreettisia toimintaohjeita esimerkiksi oppilaiden koulu-
un kiinnittymisen tukemiseen, poissaolojen ensimerkkien tunnistamiseen 
sekä poissaolojen taustasyiden kartoittamiseen. Läsnäolomalli täydentää 
käytössä olevia poissaolomalleja.
 
KouluKunnossa-läsnäolomalli koostuu kolmesta eri osasta: ennaltaehkäisy, 
varhainen puuttuminen ja vahva tuki. Läsnäolomalli on tuotettu painettu-
na julkaisuna sekä sähköisenä versiona verkkosivuillamme, ja se on kehitet-
ty tietoon perustuen. Kehittämistyössä hyödynnettiin kansallisia ja kansa-
invälisiä tutkimuksia sekä KouluKunnossa-hankkeen moniammatillisten 
projektiryhmien asiantuntijuutta.

Kiitos jokaiselle kehittämisprosessiin sekä projektiryhmiin 
osallistuneille!

 
KouluKunnossa-läsnäolomallin sähköisen version löydät osoitteesta:

https://www.koulukunnossa.fi/lasnaolomalli/
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KouluKunnossa yhdessä! 
-hyvinvoinnin vuosikello

KouluKunnossa yhdessä! Osallistava hyvinvoinnin 
vuosikello esi- ja perusopetukseen on tullut juu-
ri painosta! Hyvinvoinnin vuosikello on opettajien 
käyttöön suunniteltu työväline, joka auttaa kiinnit-
tämään huomiota oppilaiden psyykkiseen, fyysiseen 
ja sosiaaliseen hyvinvointiin koko lukuvuoden ajan. 
Vuosikelloon koottujen harjoitusten tavoitteena on 
edistää koululaisten hyvinvointia ja lisätä kouluun 
kiinnittymistä. KouluKunnossa yhdessä! -materiaali 
tullaan jakamaan hankealueen kouluille tämän vuo-
den aikana.  

KouluKunnossa yhdessä! -vuosikellon yhteyteen 
olemme toteuttaneet hyvinvoinnin aamunavauksia 
jokaisesta yhdeksästä vuosikellon teemasta. Aamun-
avaukset tarjoavat helposti käyttöön otettavaa mate-
riaalia oppitunneille hyvinvointiopetuksen tueksi. Yh-
den aamunavausvideon kesto on noin 3 minuuttia, 
ja videoita löytyy kolmelle ikäryhmälle: eskari–3. lk., 
4–6 lk. sekä 7–9 lk. Puhujiksi aamunavauksiin olemme 
saaneet upean asiantuntijaporukan ja videoiden 
editointiin yhteistyökumppaniksi Länsi-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä Luksian. Videot julkaistaan 
hankkeen YouTube-kanavalla toukokuussa.

KouluKunnossa yhdessä! -vuosikello sekä hyvin-
voinnin aamunavaukset ovat osa KouluKunno-
ssa-läsnäolomallia, ja ne löytyvät hankkeemme 
verkkosivuilta https://koulukunnossa.fi/lasnaolo-
malli/#hyvinvoinnin-vuosikello. 

Lämmin kiitos ennaltaehkäisyn projektiryhmälle 
upeasta työpanoksesta vuoden 2021 aikana! 
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Läsnäolomalli tutuksi 

Haluamme tehdä läsnäolomallin kaikille tutuksi ja helpottaa sen käyttöön-
ottoa arjessa. Tulemme mielellämme kertomaan ja keskustelemaan ai-
heesta lisää esimerkiksi opekokoukseen. 

Tiimimme asiantuntijoilta voi tilata luentoja tai koulutuksia kouluun kiin-
nittymisestä sekä koulupoissaoloista ja niihin puuttumisesta. 

Ole meihin yhteydessä, jos haluat kuulla lisää tai tilata meidät paikalle! 
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FUNA-mittauksilla 
tietoa oppimisesta ja 
hyvinvoinnista – nyt 
ja tulevaisuudessa

Hankealueemme kouluissa toteutetaan 
tutkimusperustaisia FUNA-mittauksia jo 
kolmannen kerran keväällä 2022. FUNA 
(Functional Numeracy Assessment) on 
alun perin toiminnallisten laskutaitojen 
sekä matematiikan oppimisvaikeuksien 
arviointiin kehitetty arviointiväline. 
Sittemmin arviointiväline on laajentunut 
kattamaan myös äidinkielen osaamisalueita. 
Mittaukset on suunnattu 3–9.-luokkalaisille 
oppilaille. 

KouluKunnossa-hanke on ollut 
vahvasti mukana kehittämässä FUNA-
arviointivälineen uutta osa-aluetta, 
hyvinvoinnin mittauksia. Kehittämistyötä 
on tehty yhdessä Turun yliopiston ja 
kansainvälisen hyvinvointitutkijoista 
koostuvan verkoston kanssa. Hyvinvoinnin 
mittauksia pilotoitiin hankealueellamme 
ensimmäisen kerran syyslukukaudella 2021, 
ja toinen pilotti toteutuu loppukeväästä 
2022. Pilotoinnin ansiosta kaikilla 
hankealueemme kouluilla on ensi syksystä 
eteenpäin mahdollisuus toteuttaa 
FUNA-mittaukset laajamittaisina, jolloin 
oppilailta saadaan tietoa niin matematiikan 
ja äidinkielen osaamisesta kuin 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistakin.

Haluamme kiittää kaikkia FUNA-
pilotointiin osallistuneita kouluja 
valtavasta työpanoksesta arviointivälineen 
kehittämisessä! Yhteistyömme jatkuu 
FUNA-mittauksilla ja oppimisen tuen 
salkkujen eli OTukSien käyttöönotolla.

Outo OTuS?

OTukSet eli oppimisen tuen salkut 
ovat äidinkielen ja matematiikan 
tehtäväkokonaisuuksia, joita voidaan 
tarjota oppilaille yksilöllisesti ikätasosta 
riippumatta. OTuS toimii Ville-ympäristössä, 
ja tehtävät etenevät perustaitojen 
harjoittelemisesta kohti  haastavampia.
Oppilas saa välittömän palautteen tehtävän 
sujumisesta ja opettajlle kertyy tietoa 
työskentelyn etenemisestä. OTukSiin on 
oma käyttöliittymä, jonka saa haltuunsa 
ilman aikaisempaa Ville-kokemusta.
KouluKunnossa-hanke järjestää kevään 
aikana koulutusta OTukSien kesyttämiseen.  
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Vahvan tuen 
pilotoinnit 

Poissaolojen lisääntyessä ja jatkuessa kou-
luun paluu muuttuu entistä vaikeammaksi 
ja vaatii verkostolta, huoltajilta ja oppilaalta 
yhteistä ponnistelua. Haluamme tarjota al-
ueelle toimivia ja näyttöön perustuvia keino-
ja auttaa oppilaita, jotta kouluun paluu ja 
koulunkäynti helpottuvat.
 

Back2School
 
Tanskalaisen näyttöön perustuvan Back-
2School-menetelmän ensimmäinen kou-
lutus Suomessa toteutettiin elokuussa 
2021. Koulutuksen pitivät menetelmän 
kehittäneet tanskalaiset psykologit. Koulu-
tukseen osallistui hankealueeltamme reilu 
kymmenen ammattilaista.
 
Back2School-menetelmää on syksyn ja 
alkuvuoden aikana toteutettu poissaolevien 
oppilaiden, heidän perheidensä, koulun ja 
verkoston kanssa. Menetelmästä on saatu 
hyvää palautetta kentältä sekä osallistu-
neilta perheiltä. Alustavia tuloksia Åbo 
Akademin toteuttamasta vaikuttavuustut-
kimuksesta saamme myöhemmin keväällä 
2022.  
 
Ensimmäinen suomenkielinen Back2-
School-menetelmäkoulutus on suunnitteilla 
syksyksi 2022. Alueen ammattilaisilla tulee 
olemaan mahdollisuus osallistua tähän 
koulutukseen. Tästä lisää, kun suunnitelmat 
tarkentuvat!
 

KiinniKouluun-malli
 
Kehitämme ja pilotoimme myös KiinniKou-
luun-mallia, jonka tarkoituksena on aut-
taa lapsia, joilla on hyvin runsaasti huolta 
herättäviä poissaoloja, lisäämään läsnä-
oloa koulussa. Tähän pyritään työstämällä 
ongelmia lapsen, perheen, koulun ja muun 
verkoston kanssa. Tarkoituksena on tun-
nistaa mitkä asiat vaikeuttavat lapsen 
koulunkäyntiä ja poistaa näitä esteitä. 
KiinniKouluun-malli selkeyttää ja jäsentää 
verkostotyöskentelyä, sen lisäksi että per-
heen kanssa työskennellään.

Työskentely aloitetaan perusteellisen ym-
märryksen luomisella lapsen tilanteesta, 
jotta tuki pystytään kohdistamaan oikeisiin 
asioihin. Työskentely räätälöidään alku-
kartoituksesta saatujen tietojen pohjalta 
yksittäisen lapsen ja perheen tarpeisiin sopi-
vaksi. Jokaisella verkoston jäsenellä on oma 
roolinsa ja vaatii työtä jokaisen kohdalta. 
Poissaolo-ongelmiin ei ole ”one size fits all” – 
ratkaisua, vaan erilaiset yksilölliset, joustavat 
ratkaisut ja sopimukset ovat tarpeen. 
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INSTAGRAM

KouluKunnossa-hankkeen 
Instagramista löydät tutkittua tietoa 

koulupoissaoloista sekä toimivia keinoja 
kouluun kiinnittymisen tueksi.

Ota @koulukunnossa 
seurantaan 

Instagramissa!

YOUTUBE

YouTube-kanavaltamme löydät 
tallenteet luennoista, jotka 

ovat suunnattu ammattilaisille 
sekä huoltajille. Aiheena mm. 

neuropsykiatriset haasteet, lasten 
tunnetaidot ja koulupoissaolot. 

Kurkkaa lisää YouTube-
kanavaltamme!

https://www.youtube.com/c/KouluKunnossaSkolSkick/featured
https://www.instagram.com/koulukunnossa/


Mitä kuuluu 
KasvuVauhdissa-
hankkeelle?

Hei vaan kaikille! 

Olemme aloittaneet KasvuVauhdissa-hank-
keessa uusina hankekoordinaattoreina. 
Eli Heidi Lemola, kolmiportaisen tuen 
vastuuhenkilö ja Mikael Syrjänen, tieto-
johtamisen vastuuhenkilö.  Vaikka meillä 
on omat vastuualueemme, niin työsken-
telemme työparina ja viemme asioita yh-
dessä eteenpäin yhteistyössä kuntien kans-
sa. Hankkeessa on mukana Siuntio, Karkkila, 
Kauniainen, Inkoo, Lohja ja Raasepori.  

KasvuVauhdissa-hankkeessa tavoitteena on, 
että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen 
läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moni-
ammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean 
vahvuisena mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa (OKM).

Tietojohtamisen 
projektirymä

Tarkoituksena kehittää ja käyttöönottaa 
työväline, millä voimme mitata lasten hyvin-
vointia. Olemme syksyllä 2021 käynnistäneet 
hankkeen ja käynnistäneet projektiryhmät 
tietojohtamiselle ja kolmiportaiselle tu-
elle. Olemme yhteistyössä Turun yliopiston 
kanssa kehittäneet varhaiskasvatuspalveluja 
käyttäville lapsille hyvinvointikyselyn sekä 
suunnitelleet projektiryhmän kanssa var-
haiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua 
työhyvinvointikyselyä. 

Keväällä 2022 pääsemme pilotoimaan han-
ketta varhaiskasvatusyksiköihin.  
Tästä saadaan tietoa, jonka avulla voidaan 
tehdä tutkittuun tietoon perustuvia 
päätöksiä eri tasoilla. 

Kolmiportaisen tuen 
projektiryhmä

Tarkoituksena kolmiportaisen tuen mallin 
kehittäminen sekä yhtenäistäminen alueel-
la. Kevään aikana luomme varhaiskasva-
tusyksiköiden työyhteisön tueksi dia-sarjan. 
Tämä toimii konkreettisena työkaluna 
varhaiskasvatuksen arjessa. 

Työvälineen yhteyteen kehitetään toimen-
pidevalikko, joka pohjaa kolmiportaisen 
tuen malliin. Tämä tarjoaa konkreettisia 
keinoja ennaltaehkäisevien, varhaisen 
puuttumisen sekä korjaavien tukipalvelujen 
järjestämiseen. Tähän liittyen työstämme 
kevään aikana varhaiskasvatusyksiköille 
ideapakan, joka antaa konkreettisia esi-
merkkejä tuen eri portaille. 

Mikäli koronarajoitukset antavat myöten, 
niin tarkoituksena on jalkautua kevään 
aikana varhaiskasvatusyksiköihin kertomaan 
toiminnastamme, työkaluista sekä vas-
taamaan mieltä askarruttaviin asioihin. 

Käy meidän sivuilla ja seuraa somessa. Klik-
kaamalla ikoneita pääset suoraan hankkeen 
maailmaan.
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JOKAINEN 
OPPILAS 

ON TÄRKEÄ! 
Seuraa meitä 

some - kanavissa
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