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Lasten kouluun kiinnittymisen tukemi- 
nen on ollut ja on edelleen KouluKunnossa 
kehittämisen ensisijainen tavoite. Uskomme 
vahvasti siihen, että laadukas tieto on avain 
lasten kouluun kiinnittymisen tukemiseen. 
Olemme tehneet kansallisesti merkittävää 
pioneerityötä kokoamalla tietoa hankealu- 
eellamme asuvien lasten kouluun kiinnit-
tymisestä, oppimisesta ja hyvinvoinnista. 
Tämä tieto on kerätty sähköiselle alustalle. 
Syksyn 2022 aikana ensimmäiset rehtorit 
ovat päässeet tarkastelemaan oman kou-
lunsa dataa. Tiedämme, että lasten kouluun 
kiinnittymisessä on kunta- ja koulukohtaisia 
eroja. Eroja on myös oppimisessa ja hyvin-
voinnissa. 

Tuleva vuosi on tämänhetkisen tiedon 
mukaan kolmas ja viimeinen KouluKun-
nossa vuosi. Vuoden 2023 yhtenä tärkeänä 
tavoitteena on jalostaa saamamme tieto 
toiminnaksi. Meidän on yhdessä opeteltava 
ymmärtämään, mitä tämä käsillä oleva tieto 
meille kertoo, mitä asioita meidän tulee 
muuttaa ja miten sen teemme. Tiedolla 
johtaminen avaa meille uudenlaisen ik-
kunan tehdä sellaisia kehittämisen ratkaisu-
ja, jotka aidosti palvelevat lasten ja nuorten 
hyvinvointia. 

100 vuotta enemmän opetusta

https://www.koulukunnossa.fi/
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Koulupoissaolomalli on tuttu työkalu kou-
lujen arjessa. Koulupoissaolomalli antaa 
suuntaviivat siihen, miten ja milloin kou-
lupoissaolotilanteissa tulisi toimia. 
Kevään 2023 aikana KouluKunnos-
sa-hankkeen johdolla yhtenäistämme 
Länsi-Uudellamaalla käytössä olevat kou-
lupoissaolomallit. Samalla varmistamme, 
että Länsi-Uudenmaan koulupoissaolomalli 
noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
antamia kansallisia suosituksia, jotka julkai-
staan keväällä 2023. Yksi yhteinen toimin- 
tamalli koko Länsi-Uudellamaalla vahvistaa 
alueellista työtä sekä opiskeluhuollon 
työskentelyä. Yhtenäisillä toimintatavoil-

la ennaltaehkäistään koulupoissaoloja ja 
mahdollistetaan oikea-aikainen puuttumi-
nen. Päivitetty koulupoissaolomalli tulee 
korvaamaan nykyisellään kunnissa käytössä 
olevat koulupoissaolomallit. 

Koulupoissaolomallien yhtenäistämistä 
varten on koottu työryhmä, jossa on e- 
dustajia jokaisesta Länsi-Uudenmaan 
kunnasta. Lopputuloksena tulee olemaan 
Länsi-Uudenmaan yhteinen koulupoissaolo-
malli, joka otetaan käyttöön elokuussa 2023. 

Lukuvuonna 2021–2022 
hukkasimme hankealueella 1,35 

miljoonaa tuntia opetusta

Länsi-Uudellemaalle yhteinen 
koulupoissaolomalli 



OTukSet avuksi 

Oppimisen Tuen Salkut (OTuS) ovat erityisopetuksen tueksi kehitettyjä 
sähköisiä äidinkielen ja matematiikan tehtäväkokonaisuuksia, jotka löy-
tyvät ViLLEn käyttöliittymästä. Ne ovat kehitetty Turun yliopiston oppimis-
analytiikan tutkimusinstituutissa (TRILA) opetuksen ja kasvatuksen alojen 
asiantuntijoiden kanssa. Mukana OTukSia kehittämässä on ollut opetta-
jia, tutkijoita ja ohjelmistokehittäjiä.  Nämä salkut on suunnattu etenkin 
oppilaille, joilla on haasteita matematiikan ja äidinkielen perustaidoissa. 
Salkut ovat spesifejä täsmäpaketteja, joissa harjoitellaan esimerkiksi kerto-
laskua, yhteen- ja vähennyslaskua tai luetun ymmärtämistä.

KouluKunnossa-hanke on ollut mukana edistämässä OTukSien käyttöönot-
toa hankealueella. OTukSien käyttöönottoa varten on järjestetty OTuS-kou-
lutuksia, joiden tarkoituksena on tuoda esille OTukSien käyttämisen hyödyt 
oppilaalle ja opettajalle sekä opastaa konkreettisesti niiden käytössä. 

OTuS-koulutuksia järjestetään vielä alkukevään aikana. Kysy oman koulusi 
rehtorilta lisätietoja ilmoittautumisesta. 

Tervetuloa mukaan kuulemaan, miten voit hyödyntää OTukSia työssäsi! 
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Koulunkäynninohjaajien koulutukset 

Koulunkäynninohjaajilla on tärkeä rooli oppilaiden kouluun kiinnittymisen 
ja hyvinvoinnin edistämisessä. Siksi järjestämmekin hankealueen kou-
lunkäynninohjaajille suunnatun lähikoulutuksen. Koulutuksen teemoina 
ovat tiimityö, oppilaan hyvinvointi, koulupoissaolot, nepsy-oireileva oppilas, 
psyykkisesti oireileva oppilas ja oppilaan kohtaaminen. Koulutukset järjes- 
tetään kevätlukukauden aikana suomeksi sekä ruotsiksi. 

Oman alueesi koulutuksesta saat lisätietoja lähiaikoina oman koulusi 
rehtorin kautta. 
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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/channel/UCyA9ccLnJtYlekYt-Yg4f_Q
https://www.instagram.com/koulukunnossa/
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Läsnäolomalli tutuksi 

KouluKunnossa-läsnäolomalli on koulun henkilökunnalle, muille toimijoil-
le sekä huoltajille suunnattu materiaali, joka auttaa ennaltaehkäisemään 
poissaoloja sekä toimimaan tilanteissa, joissa oppilaalla on poissaoloja. 
Materiaali tarjoaa konkreettisia toimintaohjeita esimerkiksi oppilaiden kou- 
luun kiinnittymisen tukemiseen, poissaolojen ensimerkkien tunnista-
miseen sekä poissaolojen taustasyiden kartoittamiseen. Läsnäolomalli 
täydentää poissaolomallia kokoamalla yhteen työkalut ja keinot toimia 
koulupoissaolotilanteissa. Läsnäolomalli koostuu kolmesta eri osasta: 
ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja vahva tuki. Se on tuotettu 
painettuna julkaisuna sekä sähköisenä versiona verkkosivuillemme. Lisäksi 
KouluKunnossa-hankkeen YouTube-kanavalle on tuotettu hyvinvoinnin 
aamunavauksia, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

Olemme syksyn aikana päässeet monelle koululle esittelemään ja keskus-
telemaan läsnäolomallista sekä hyvinvoinnin vuosikellosta. Haluamme 
tehdä läsnäolomallin kaikille tutuksi ja helpottaa sen käyttöönottoa arjessa. 
Tulemme mielellämme kertomaan ja keskustelemaan aiheesta lisää esi-
merkiksi opekokoukseen. 

Ole meihin yhteydessä, jos haluat kuulla lisää tai tilata meidät paikalle: 
inkeri.kylanpaa@lohja.fi 
mariia.kivela@lohja.fi
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https://www.koulukunnossa.fi/
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Vahvan tuen 
pilotoinnit 
hankealuella

Pitkittyneet ja lisääntyneet koulupoissaolot 
vaativat yhteistä ponnistelua verkostolta, 
huoltajilta ja oppilaalta. Näyttöön perustu-
van Back2School-ohjelman pilotointi jatkuu 
hankkeessa sekä samanaikaisesti pilotoim- 
me pidempikestoista KiinniKouluun- 
menetelmää. 

Back2School kuulumiset

Back2School-ohjelma on näyttöön perustu-
va, strukturoitu interventio koulupoissaolo-
jen vähentämiseksi. Back2School-ohjelman 
pilotointi hankealueella on ollut osa kansal-
lista sitouttavan kouluyhteisötyön pilottia. 
Järjestimme ensimmäisen suomenkielisen 
Back2School-ohjelman koulutuksen Lohjal-
la loppusyksystä. Viisi päivää kestävään 
koulutukseen osallistui 14 ammattilaista, 
joista osa työskentelee hankealueella ja osa 
muualla Suomessa. Back2School-ohjelman 
pilotointia saadaan jatkettua nyt vähän 
isommalla porukalla hankkeen työnteki-
jöiden ohjauksessa. 

KiinniKouluun-malli

Kehitämme ja pilotoimme myös Kiinni- 
Kouluun-mallia, jonka tarkoituksena on 
auttaa lapsia, joilla on hyvin runsaasti 

ja pitkään kestänyttä huolta herättävää 
poissaoloa, lisäämään läsnäoloa koulus-
sa. Tähän pyritään työstämällä ongelmia 
lapsen, perheen, koulun ja muun verkoston 
kanssa. Tarkoituksena on tunnistaa, mitkä 
asiat vaikeuttavat lapsen koulunkäyntiä ja 
poistaa näitä esteitä. On tutkittu, että apu 
toimii parhaiten, kun se perustuu syvään 
ymmärrykseen lapsen kokonaistilanteesta, 
poissaolon taustasyistä ja vaikuttavista inter-
ventio keinoista. Tämän vuoksi työskentely 
aloitetaan perusteellisen ymmärryksen  
luomisella lapsen tilanteesta, jotta tuki pys-
tytään kohdistamaan oikeisiin asioihin. 

KiinniKouluun-mallia ja työtapaa on nyt 
pilotoitu vajaa vuosi. Työtapa ja malli on 
havaittu hyvin toimivaksi käytännöksi ja 
työmallin pilotointi tulee jatkumaan vielä 
ensi lukuvuoden ajan.  Kevään aikana on 
tarkoitus jalkauttaa kehittämisessä ja pi-
lotoinnissa hyväksi havaittuja käytänteitä 
esimerkiksi työkaluja taustasyiden selvit-
tämiseen ja alkukartoitukseen sekä inter-
ventioiden suunnitteluun olisi tarkoitus 
jakaa kentälle käyttöön.  
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Vaativan tuen 
kehittämisen suunnat

Koulukunnossa hankekokonaisuuteen ni-
voutui syksystä 2022 alkaen opetushallituk-
sen rahoittama vaativan tuen kehittämiseen 
liittyvä hanke. Tarkoituksena on kehittää 
yhteistyökunnissa vaativan tuen prosesse-
ja muodostamalla uusia toimintamalleja 
inklusiivisiin toimintaympäristöihin. Mu-
kana kehittämisessä ovat Kirkkonummi, 
Siuntio, Lohja, Inkoo, Hanko Raasepori ja 
Vihti. Projektiryhmässä on mukana koulun 
sekä varhaiskasvatuksen edustaja jokaisesta 
kunnasta.

Syksyn aikana on tehty nykytilanteen kar-
toitusta ja tutustumiskäyntejä kouluihin. 
Vaativan tuen käsitteen määrittely on 
herättänyt runsaasti keskustelua projekti-
ryhmässä. Käytännön tasolla hankkeella 
on kaksi tavoitetta. Ensin on tärkeää tuoda 
vaativan tuen lasten näkökulmasta avain- 
toimijat yhteen (sairaalakoulu, erityiskou-
lut) ja edistää yhteistyötä kuntien välillä 
oppilaiden sijoittelussa. Toiseksi on tarpeen 
luoda yhteneväisiä prosesseja, joiden mu-
kaan voi edetä tuen tarpeen herätessä. 
Kehittämistiimin mukaan erityisesti nivel-
vaiheisiin tarvitaan lisää rakenteita. 



KasvuVauhdissa-
hankkeen kuulumiset 

Varhaiskasvatukseen suunnattu KasvuVauh-
dissa-hanke käynnistyi elokuussa 2021 ja 
lähenee nyt loppuaan. Hankkeen tavoittee-
na on ollut että jokainen lapsi saa tarvitse-
mansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmalli- 
sesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja 
oikean vahvuisena mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. 

Hankkeen alkaessa keskustelimme yhdessä 
projektiryhmien kanssa siitä, mitä lapsen 
hyvinvointi on ja miten sitä voidaan mita-
ta luotettavasti. Teimme Turun yliopiston 
kanssa yhteistyössä hyvinvointikyselyn, 
jonka pohjana oli väittämiä muun muassa 
MASK-kyselystä. Kyselyt suunnattiin var-
haiskasvatuksen opettajalle, tiimin jäsenille 
ja huoltajille. 

Tiedon keräämisen lisäksi halusimme tarjo-
ta suunnitelmallisia ja oikea-aikaisia inter-
ventiomalleja. Tieto itsessään ei riitä, vaan 
tieto pitää saada päätöksenteon perustaksi. 
Varhaiskasvatuksessa päätöksiä tehdään 
päivän aikana lukematon määrä ja kun ne 
perustuvat tietoon, on luvassa laadukas 
lopputulos. Hankkeen aikana lisäsimme 
tietoutta tietojohtamisesta, sen käsitteistä ja 
miten sitä voidaan käyttää hyödyksi. 

Saimme hyvinvointikyselyihin yhteensä 124 
vastausta huoltajilta ja 241 vastausta var-
haiskasvatuksen opettajilta. Kyselytulokset 
siirrettiin sähköiseen näkymään. Näkymän 
avulla pystymme vertailemaan huoltajien ja 
opettajien näkemystä lasten hyvinvoinnin 

eri osa-alueista ja näin tukemaan esimerkik-
si pedagogisen toiminnan suunnittelua. 
Huomasimme, että huoltajien ja opettajien 
näkemykset lasten hyvinvoinnista vaihtele-
vat. Yhteisen näkemyksen luominen on sen 
vuoksi tärkeää ja auttaa meitä kohdista-
maan huomion oikeisiin asioihin. 

Olemme tuottaneet erilaisia julkaisuja tuke-
maan arjen työtä varhaiskasvatuksessa. On 
ollut ilo huomata, että julkaisuja on tilattu 
päiväkotien käyttöön runsaasti. Verkko-
sivuillemme (kasvuvauhdissa.fi) on koottu 
hankkeen aikana tuotetut julkaisut ja ma-
teriaalit suomeksi sekä ruotsiksi. Materiaalit 
ovat kaikkien saatavilla verkkosivuilla. 

Järjestimme myös koulutuksia muun muas-
sa nepsy-asioista, haastavista käyttäyty-
mistilanteista, tietojohtamisesta ja inkluu-
siosta. Koulutuksiin osallistui runsaasti 
hankekuntien ammattilaisia ja palaute 
niistä oli todella positiivinen. Koulutuk-
set jatkuvat vielä keväällä 2023 aiheena 
positiivinen kasvatus ja vuorovaikutuksen 
tukeminen. 

Haluamme kiittää Inkoon, Karkkilan, Kau-
niaisten, Lohjan, Raaseporin ja Siuntion 
kuntia mahtavasta yhteistyöstä. Kiitokset 
kuuluvat myös Turun yliopistolle luotetta-
van kyselyn tekemisestä sekä sen analy- 
soinnista.

9

Hankekoordinaattorin terveiset: 
“Älä taannu aikuiseksi vaan kasva 

lapseksi”.
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JOKAINEN 
OPPILAS 

ON TÄRKEÄ! 
Seuraa meitä 

some - kanavissa

koulukunnossa.fi  
#koulukunnossa  @koulukunnossa

https://www.youtube.com/channel/UCyA9ccLnJtYlekYt-Yg4f_Q
https://www.facebook.com/koulukunnossa/
https://www.instagram.com/koulukunnossa/
https://www.koulukunnossa.fi/
https://www.koulukunnossa.fi/
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