
OPPILASHUOLTO

• Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaiden hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
kouluyhteisössä.

• OPPILASHUOLTORYHMÄ vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja 
arvioinnista

• kuuluvat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi laaja-alaiset erityisopettajat, koulupsykologi, koulukuraattori ja 
terveydenhoitaja sekä sovitusti myös oppilaiden, opettajien ja huoltajien edustajat.

• Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun 
yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen

• Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja 
hyvinvointia vahvistavaa. 



KOULUKURAATTORI

• Työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja 
koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. 
Työskentelyssä pyritään varhaiseen tukeen ja lapsen omien mielipiteiden huomioimiseen.

• Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos oppilaalla on epämääräisiä poissaoloja koulusta, 
vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. 
Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. 

• Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niiden tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää 
tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä huoltajaan ja ulkopuolisiin 
auttajatahoihin sekä ohjaa tarvittaessa koulun ulkopuolisten tukipalvelujen piiriin.

• Kuraattori työskentelee myös ryhmien ja luokkien kanssa ja antaa konsultaatiota huoltajille, 
opettajille ja yhteistyötahoille.



KOULUPSYKOLOGI

• Koulupsykologityön tavoitteena on auttaa oppilaita oppimisen haasteissa, tunne-elämän vaikeuksissa sekä 
motivaatio-ongelmissa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. 

• Koulupsykologit tekevät oppimisvaikeustutkimuksia koulunkäynnin tukitoimien suunnittelemisen avuksi 
sekä jatkolähetetarpeen arvioinnin tueksi. 

• Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä myös, jos oppilaan keskittyminen tai käyttäytyminen huolestuttaa tai 
oppilas ja/tai vanhemmat kaipaavat tukea antavaa keskustelua ja tilanteensa yhdessä miettimistä

• Koulupsykologi tarjoaa oppilaiden tunne-elämän haasteisiin ja kehityksen tukemiseen tarvittaessa 
lyhytkestoisia tukijaksoja, joissa keskustelut ovat aina luottamuksellisia

• Koulupsykologi työskentelee myös ryhmien kanssa ja luokkien kanssa sekä ja antaa konsultaatiota 
huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille.



TERVEYDENHOITAJA

• Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisyssä. Hän seuraa 
oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan ja huolehtii 
seulontatutkimuksista.

• Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat  

• kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen

• oppilaiden terveystarkastukset

• oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen tukeminen

• terveysneuvonta ja terveyskasvatus

• koulun terveydellisten olojen valvonta

• Myös koulupäivän aikana saatujen kolhujen paikkaus ja sairastumisten selvittely on osa kouluterveydenhoitajan työtä. Jos oppilas
sairastuu äkillisesti tai loukkaantuu koulussa tai koulumatkalla, terveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa yhte yttä 
vanhempiin. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt 
huoltajalle.

• Terveydenhoitajan tavoitteena on tavata oppilaat vuosittain. 

• Lääkäri tapaa koululaiset 1. luokalla, 5. luokalla ja 8. luokalla

• Vanhemmat ovat kouluterveydenhoitajan tärkeitä yhteistyökumppaneita. Jos lapsen kehityksessä tai olemisessa joku asia askarruttaa, 
voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan.



PAPINMÄEN KOULUN OPPILASHUOLTO

• Papinmäen koulun oppilashuoltoon voi olla yhteydessä Wilman kautta, puhelimitse 
tai sähköpostilla

• Yhteystiedot

• Kuraattori Sari Myllynen-Naumanen

• p. 040 729 4907

• sari.myllynen-naumanen@kirkkonummi.fi

• Psykologi Marianne Holopainen

• p. 040 729 0517

• marianne.holopainen@kirkkonummi.fi

• Terveydenhoitaja Andrea Stenbock

• p. 040 126 9146

• andrea.stenbock@kirkkonummi.fi
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