
Oppilashuolto 
 
Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 
Oppilashuoltoa toteutetaan moniammatillisena yhteistyötä ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko 
kouluyhteisön hyvinvointia tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi yksittäisen oppilaan ja 
perheen asioihin on tarjolla yksilökohtainen oppilashuolto, joka kulkee usein rinnakkain oppimiseen 
liittyvän tuen kanssa. Oppilashuolto järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja 
nuorisopalveluiden kanssa. 
 
Oppilashuoltopalveluja ovat koulukuraattori, -psykologi ja -terveydenhuoltopalvelut. Lisäksi 
oppilashuollon kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii perhetiimin perheohjaaja,  joka tarjoaa matalalla 
kynnyksellä tukea vanhemmuuteen perheen vuorovaikutussuhteita vahvistamalla. 
 
 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilashuolloin toimintakenttä 
 

 

 

 

Kun huoli oppilaan oppimisesta tai hyvinvoinnista herää, opettaja ottaa asian ensin puheeksi 
oppilaan ja huoltajan kanssa. He voivat pyytää avuksi myös erityisopettajaa, 
kouluterveydenhoitajaa, kuraattoria, psykologia, perheohjaajaa tai muita ammattilaisia. 
 
 
 
  

Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteinen keskustelu:

Mikä meitä huolettaa? Mitä polkuja jatkamme?

Opettaja keskustelee muiden ammattilaisten kanssa, jos tarpeen.

Oppilashuollon tuki

Yleinen tuki

Tehostettu tuki

Erityinen tuki

Yksilökohtainen
oppilashuolto

(oppilaan/huoltajan suostumuksella)

Oppimisen ja 
koulunkäynnin tuki

Yhteisöllinen toiminta

Terveydenhoitaja, kuraattori tai psykologi yhdessä muiden ammattilaisten kanssa 



Kuraattori- ja psykologipalvelut 
 
Kuraattori- ja psykologipalvelut edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen 
vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Palvelut tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja 
kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on luottamuksellista ja 
tapahtuu yhteistyössä huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilaan asioissa mukana olevien 
muiden tahojen kanssa. Koulukuraattoriin ja koulupsykologiin saa parhaiten yhteyden Wilman 
kautta henkilökunta-valikon alta. Yhteyden saa myös sähköpostitse tai puhelimitse. 
Koulupsykologiin ja -kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä oppilaat, huoltajat, opettajat, muut koulussa 
työskentelevät ja koulun ulkopuoliset yhteistyötahot. 
 
Koulukuraattori ja -psykologi osallistuu tarpeen mukaan sekä oppilashuoltoon että oppimisen ja 
koulukäynnin tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Jos oppilas tai huoltaja toivoo yhteyttä koulukuraattoriin tai -psykologiin, mahdollisuus 
keskusteluun on järjestettävä seitsemän koulun työpäivän kuluessa pyynnöstä, kiireellisissä 
tilanteissa samana tai seuraavana päivänä. Kiireellisyyden arvioi kuraattori tai psykologi. 
Koulupsykologiin ja koulukuraattoriin voi olla yhteydessä seuraavissa asioissa: 
 
Koulupsykologi 

• Oppimiseen liittyvät asiat 

• Koulutyöskentelyyn liittyvät asiat  

• Tarkkaavaisuuteen liittyvät asiat 

• Koulunkäynnin siirtymävaiheisiin liittyvät asiat 

 
Koulukuraattori 

• Koulutyöskentelyyn liittyvät asiat 

• Sosiaaliset suhteet 

• Perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvät asiat 

• Tunne-elämä 

• Koulunkäynnin siirtymävaiheet 

 

Tarvittaessa psykologi ja kuraattori tekevät yhteistyötä muiden tahojen kanssa oppilaan ja perheen 
tueksi tai ohjaavat perheen edelleen sosiaali- tai terveydenhuollon tai muiden palvelujen piiriin. 
Lapsille, nuorille ja perheille palveluja antavat mm. Perheneuvo, Olkkari, lasten erityisen tuen 
palvelut, nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalihuolto ja lastensuojelu sekä Perheasiain 
neuvottelukeskus. 

 
 
  



Terveydenhuolto 
 
Kouluterveydenhuolto 
Kouluterveydenhuolto on ennalta ehkäisevää ja pyrkii oppilaiden terveydentilan edistämiseen. Se 
käsittää koulun terveydellisten olojen valvonnan, oppilaskohtaisen terveydenhoitotoiminnan ja 
terveyskasvatuksen. 
 
Sairaanhoito 
Sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon. Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun. Oppilaan 
huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa sairaanhoidosta ja sen aiheuttamista 
kustannuksista. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, terveydenhoitaja, luokanvalvoja tai muu 
opettaja on yhteydessä huoltajaan ja tarvittaessa huoltaja hakee sairastuneen oppilaan kotiin. 
Huoltajalle annetaan pyydettäessä todistus työnantajalle sairaan lapsen hoidon järjestelystä. Vapaa 
-aikana sattuneet tapaturmat eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon, vaan niiden hoidosta sekä 
kustannuksista vastaa koti. 
 
Tapaturmat 
Koulussa tai koulumatkalla sattuneissa tapaturmissa annetaan ensiapu koulussa. Tarvittaessa 
oppilas lähetetään terveyskeskukseen tai ESSOTE:n yhteispäivystykseen, ensisijaisesti huoltajan 
saattelemana. Koulutapaturman sattuessa on aina otettava yhteys mahdollisimman pian opettajaan 
tai terveydenhoitajaan. 
 
Allergiset oppilaat 
Kun oppilaalla on todettu ruoka-allergia, joka aiheuttaa merkittäviä tai hengenvaarallisia oireita, 
tarvitaan erityisruokavalio. Lievissä allergioissa riittää itsehoito ja seuranta. Kouluruokailua varten 
oppilaiden erityisruokavaliot pyydetään ilmoittamaan koulun terveydenhoitajalle ja suoraan 
keskuskeittiöön joka lukuvuoden alussa. Mikäli oppilaalla on jokin erityisruokavalio, huoltajan on 
ilmoitettava aina oppilaan poissaolosta myös ruokalaan. 
 
Kouluterveydenhoitaja 
Terveydenhoitaja on tavattavissa kouluilla hänen ilmoittamana ajankohtana.  
 
Terveystarkastukset 
Terveydenhoitaja tai koululääkäri tapaa oppilaat vuosittain. Ns. laaja terveystarkastus tehdään 1., 
5. ja 8. luokalla. 
 
Koululääkäri 
Vastaanotosta on sovittava terveydenhoitajan kanssa etukäteen. Lääkärintarkastukseen kutsutaan 
1. luokkalaiset, 5. luokkalaiset ja 8. luokkalaiset. 
 
Erikoislääkäri 
Koululääkärin määräämä silmä- tai korvalääkärin suorittama ensimmäinen tarkastus on oppilaalle 
maksuton. Jatkohoito on huoltajan kustannettava. 
 
 
 

  



Perhetiimit 
 
Perhetiimi tuottaa kasvatus- ja perheneuvonnan palveluita sekä lisäksi lievien mielenterveyden 
häiriöiden hoitoa. Perhetiimeissä työskentelee muun muassa lääkäri, psykologeja, perheohjaajia 
ja sairaanhoitajia. Perheet voivat ottaa yhteyttä oman lapsensa koulun alueella toimivaan 
perheohjaajaan, joka selvittää palvelun tarpeen ja tarvittaessa aloittaa työskentelyn. 
 
Perheohjaaja  
Perheohjaajan tehtävänä on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja perhesuhteita 
vahvistamalla. Tapaamiset sisältävät keskustelua, yhdessä pohtimista tai mahdollisesti perheen 
vuorovaikutukseen keskittymistä toiminnallisin menetelmin. 

Perheohjaajaan voi olla yhteydessä monenlaisissa asioissa: 

• muutokset elämässä (ero, sairastuminen ym.) 

• lapsen ja nuoren kehitykseen liittyvät muutokset 

• pulmat perheen vuorovaikutuksessa 

• vanhempien väsymys, avun ja tuen tarve 

• lapsen ja nuoren erityisen tuen tarpeen selvittely 

• mikä tahansa mieltä askarruttava asia 

Perheohjaajan asiakkaaksi voi ohjautua: 

• soittamalla perheohjaajalle 

• kouluterveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin, opettajan tai muun ammattilaisen 
ohjaamana. 

 
 
 
 

KANGASNIEMEN OPPILASHUOLLON YHTEYSTIEDOT 

Terveydenhoitaja Kirsi Laitinen  
040 071 0716       
kirsi.s.laitinen@essote.fi   
 

Vs. Psykologi Riitta Sippola  
040 054 9528 
riitta.sippola@essote.fi  

Kuraattori Maija Lindroth  
040 139 7644  
maija.lindroth@essote.fi 
 

Perheohjaaja Jenni Parri 
040 359 9410 
jenni.parri@essote.fi 
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Muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja 
 
 
 

Perheterapeutti Anna Partti-Hämäläinen (p. 040 129 4888) 
 
Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä Virpi Valkonen (p. 044 351 2537) 
 
Perhetyöntekijät Heidi Aapajärvi ( p. 040 359 8744) 
         Anne Muttilainen ( p. 040 359 7073) 
 
Perheneuvo, Kangasniemi 
p. 040 662 1477, http://www.essote.fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perheneuvo/ 
Kankaistentie 5 ( Perhetupa) 
 
Nuorten Olkkari 
os. Hallituskatu 3, 50100 Mikkeli 
p. 044 794 3266 
olkkari (at) mikkeli.fi 
www.mikkelinolkkari.fi 
facebook.com/mikkelinolkkari 
 
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut 
os. Mikonkatu 3, 3. krs, 50100 Mikkeli 
p. 015 3512 734, soittoaika arkisin ma-to 8-15, pe 8-14 
http://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/psykiatria/nuorisopsykiatria/nuorisopsykiatrian-
poliklinikka/ 
 
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset 
postitse osoitteeseen: Mikkelin hyvinvointikeskus, alkuarviointitiimi, Perhetalo, Porrassalmenkatu 
35-37, 50100 Mikkeli. 
Puhelimitse ja kiireellisissä, päivystyksellisissä asioissa yhteys Sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 
044 794 2394 
 
Päivystysapu p. 116117 
kiireelliseen hoitoonpääsyyn liittyvät asiat ympäri vuorokauden 
 

http://www.essote.fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perheneuvo/

