
KURAATTORI, PSYKOLOGI JA 
TERVEYDENHOITAJA KARAKALLIOSSA



YHTEYSTIEDOT JA 
PAIKALLAOLOPÄIVÄT

? Kuraattori Mia Viheriäkoski
⚫ Paikalla ma - pe
⚫ 040 6369465 

?  Terveydenhoitaja Anne Rantanen
⚫ 050 413 4627
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OPPILASHUOLTO

? Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti 
ennaltaehkäisevänä, koko kouluyhteisöä 
tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona.

? Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen 
oppilashuoltoon.
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YKSILÖKOHTAINEN 
OPPILASHUOLTOTAPAAMINEN

⚫ kun sovittuja koulun yhteistyötahoja on useampia, 
muodostuu monialainen yksilökohtainen 
asiantuntijaryhmä. Tällöin oppilaan ja / tai 
huoltajan lupa tarvitaan kirjallisena 
(oppilashuoltokertomus).

⚫ Oppilashuoltokertomus on salainen ja se 
arkistoidaan kuraattorin pitämään 
arkistoon.
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TERVEYDENHOITAJAN TYÖNKUVA

?  Vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat, sekä 
infektiosairauksien arviointi ja hoito kuuluvat 
aina oman terveysaseman hoidettaviksi.

? Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän 
ensisijaisesti opettaja/koulunkäyntiavustaja 
soittaa huoltajalle ja sopii järjestelyt lapsen 
kotiin pääsemisestä.
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TERVEYDENHOITAJAN TYÖNKUVA

? Kouluterveydenhuolto on lapsille, nuorille ja 
heidän perheilleen tarkoitettua 
ennaltaehkäisevää palvelua. 
Kouluterveydenhoitajan työ on pääsääntöisesti 
sairauksien ennaltaehkäisyä, terveydentilan 
kartoittamista ja oma-hoitoon opastamista ja 
tarvittaessa jatkohoitoon ohjaamista sekä 
tukikäyntejä. Työ keskittyy oppilaiden 
hyvinvoinnin, elämänhallinnan, terveyden sekä 
oppimisen edistämiseen.

?  Yläkoulun aikana 8.-luokkalaisille tehdään 
asetusten mukainen laaja terveystarkastus. 
Muut luokka-asteet pyritään tarkastamaan 
lukuvuosittain. 
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PSYKOLOGIN TYÖNKUVA 

● KARAKALLION KOULUSSA EI OLE TÄLLÄ 
HETKELLÄ KOULUPSYKOLOGIA. 

● PSYKOLOGIPALVELUISTA VASTAA 
ALUEPSYKOLOGI MARJA MÄKI 040 636 4875

● AKUUTIT TAPAUKSET HOIDETAAN 
OSTOPALVELUINA.
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KURAATTORIN TYÖSTÄ

? Yhteisöllinen työ 
🡪yhdessä työparin kanssa 
luokkatyöskentely, ryhmät
? Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät huolet 

esim. kaverisuhdepulmat
? Koulunkäyntiin liittyvät huolet esim. 

poissaolot, koulumotivaation puute 
? Perheeseen liittyvät huolet
? Jaksamisen ja mielialan pulmat
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OPPILASHUOLLOLLINEN POLKU
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(Dian lähde: Merja v. Schantz /Opiskeluhuollon ja erityisen tuen vastuualue)



KUN HUOLI OPPILAASTA HERÄÄ

1) Ota huoli puheeksi oppilaan ja hänen 
huoltajiensa kanssa

2) Mikäli olet epävarma huolen herätessä; 
miten toimia, kenelle ohjata, KONSULTOI 
tilanteen mukaan oppilashuoltoa tai 
lastensuojelua ennen yhteydenottoa 
perheeseen. Konsultointi tehdään tällöin 
nimettömästi, jolloin oppilaan henkilötietoja ei 
tule kertoa työntekijälle.
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LASTENSUOJELUILMOITUKSESTA

? Se kenellä huoli herää vie asiaa eteenpäin
? aikuinen, jolle lapsi on puhunut asiasta tai joka on 

arvioinut tilanteen huolestuttavaksi, tekee 
lastensuojeluilmoituksen

? konsultoi tarvittaessa ennen ilmoituksen tekoa 
🡪akuuteissa tapauksissa Leppävaaran 
lastensuojelun konsultaatio 

⚫ puh.num 046-8772087  
? Sähköinen ilmoitus Essin kautta
🡪ilmoituksen teossa voi aina pyytää apua    
oppilashuollolta
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SEKSUAALI- JA VÄKIVALTARIKOKSISSA

? Lapseen kohdistuneesta väkivalta- tai 
seksuaalirikoksen epäilystä tulee ilmoittaa 
suoraan poliisille ja lisäksi on tehtävä 
lastensuojeluilmoitus

? Poliisin konsultaatiopuhelinnumero; 
029-5438247

? Ilmoitus poliisille tehdään Espoon omalla 
lomakkeella ja toimitetaan;  Länsi-Uudenmaan 
poliisi/tutkintayksikkö   PL 20, 02631 Espoo

? Kiireellisissä tapauksissa suullinen ilmoitus 
tehdään puhelimitse poliisin tutkintayksikön 
päivystysnumeroon 029-5438330 (8-16)
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YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN 
TARPEEN ARVIOIMISEKSI

? Koulupoissaolot, mikäli vanhemmat 
yhteistyöhaluisia ja suostuvaisia tuelle. Jos 
vanhemmat eivät ota tukea vastaan ja huoli jatkuu 🡪 
lastensuojeluilmoitus!

? tukiperhe, tukihenkilö, taloudelliset huolet jne.
? Ohjaus- ja neuvontapuhelin viranomaisille arkisin 

klo 9-15, puh. 043 827 3099.
?   Pyydä apua -lomakkeen kautta. Voit ottaa 

yhteyttä oman aikataulun mukaisesti silloin, kun 
tuen tarve arjessasi ilmenee.

?  Asiakkaan ja työntekijän yhdessä tekemällä 
yhteydenotolla tuen tarpeen arvioimiseksi 
(sähköinen lomake löytyy Essin työkaluista, linkki:  
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Tyokalut/Yhteydenotto_sosiaa
lihuoltoon_tuen_tarpeen_arvioimiseksi)

🡪Tehdään yhdessä perheen kanssa!
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OPPILAAN OIKEUS OPPILASHUOLLON TUKEEN

? Huoltaja ei voi kieltää oppilasta käyttämästä 
oppilashuollon palveluja, kuten esimerkiksi 
psykologi- tai kuraattoripalveluja. 

? ”Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä 
lasta käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.” 
(OHL 18 §)
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