
Yhteistyökumppanit 
 

Asiantuntija-apua kouluterveydenhuollolle antavat lähetteellä terveyskeskuksen 
fysioterapeutti, ravitsemussuunnittelija ja puheterapeutti. Kontrolliajoista vastaa 
huoltaja. Tutkimuksia varten oppilas voidaan lähettää erikoislääkärille. Yhteis-
työtä tehdään myös useiden eri tahojen, kuten perheneuvolan, kunnan nuoriso-
psykiatrian työryhmän, vapaa-aikatoimen tai lastensuojelun kanssa.  
 
Salassapito ja kirjaaminen 
 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Käynnit kirjataan ter-
veyskeskuksen sähköiseen tietojärjestelmään. Koulun henkilökunnan kanssa 
tehdään yhteistyötä perheen luvalla.  
 
Hammashuolto 
 

Suun terveyspalvelujen tavoitteena on edistää oppilaan suun terveyttä sekä tu-
kea huoltajia lasten terveyskasvatuksessa. Tärkein osa suun ja hampaiden hoi-
dosta tapahtuu päivittäin kotona.  
 
Oppilaat kutsutaan tarkastukseen 1.-, 5.-, ja 8.-luokalla. Kutsu lähetetään kotiin. 
Näillä käynneillä jokaiselle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Myös purennan 
kehitystä seurataan. Huoltajien on hyvä olla mukana tarkastuskäynneillä saadak-
seen tietoa, mitä lapsen suuhun kuuluu.  
 
15 vuotta täyttäneiltä peritään perumattomasta käynnistä asetuksen mukainen 
poisjääntimaksu. Tarvittaessa hoitojaksojen välillä voitte ottaa yhteyttä puheli-
mitse suun terveyspalvelujen ajanvaraukseen, puhelin 03 5655 4023, maanan-
taista perjantaihin klo 8-15. Viikonloppuisin päivystys on Acutassa.  
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Terveyden edistäminen 
 

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä, jonka paino-
pisteitä ovat oppilaan kasvun, kehityksen ja terveydentilan seuraaminen sekä op-
pilaan ja hänen perheensä terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja terveyson-
gelmien ennaltaehkäisy. Sitä toteuttavat koululla terveydenhoitaja ja lääkäri, joi-
den vastaanotot toimivat pääsääntöisesti ajanvarauksella. Käytännön työtä ovat 
mm. yksilölliset terveystarkastukset, neuvonta, rokottaminen, huoltajan kasvatus-
työn tukeminen, ensiapu, yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa, terveysteema-
päivät, infotilaisuudet, vanhempainillat sekä oppilashuoltotyö. 
   
Terveystarkastukset 
 
Terveystarkastus tehdään peruskoulun oppilaille vuosittain. Se on laaja 1. ja 5. 
luokalla sekä yhdistettynä 7. ja 8. luokilla sisältäen sekä terveydenhoitajan että 
lääkärin vastaanottokäynnin. Laajassa terveystarkastuksessa selvitetään oppi-
laan ja koko perheen hyvinvointia. Apuna käytetään oppilaan ja huoltajan täyttä-
miä esitietolomakkeita. Huoltajan luvalla hyödynnetään myös opettajalta saatua 
arviota oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Huoltajien osallistu-
minen laajaan terveystarkastukseen on tärkeää. Toivomme, että järjestätte 
ajan tähän tapaamiseen. Lapsen huoltajien asuessa erillään pyydämme, että kut-
sun saava huoltaja tiedottaa tarkastuksesta myös toiselle huoltajalle.  
 
Laajojen terveystarkastusten välivuosina tarkastus on terveydenhoitajan tekemä, 
ja sisällöltään suppeampi. Tarvittaessa voitte olla mukana näissä tarkastuksissa. 
Tarkastusten ajankohdissa on koulukohtaisia eroja.  
 
Rokotukset 
 

Kouluterveydenhuollossa jatketaan perus- ja tehosterokotuksia kansallisen roko-
tusohjelman mukaisesti. Huoltajan luvalla rokotetaan 6. luokan tytöt HPV- rokot-
teella, ja 8. luokkalaiset jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja hinkuyskä-tehosteella. 
 
9. luokkalaiset saavat rokotuskortin saaduista rokotuksista. Se kannattaa pitää 
hyvässä tallessa! Matkailijan rokotukset tulee kustantaa itse, mutta reseptin ja ro-
kottamisen saa kouluterveydenhuollosta.  Kysykää tarvittavista rokotuksista ter-
veydenhoitajalta hyvissä ajoin ennen matkaa.  
 

 
Oppilashuolto 
 

Oppilashuollolla tarkoitetaan kaikkia oppilaan hyvään oppimiseen sekä fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita koulussa. Koulun oppi-
lashuoltoryhmä, johon terveydenhoitaja ja lääkäri kuuluvat, vastaa koulun yhtei-
söllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioin-
nista rehtorin johdolla. Koulun oppilashuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäisen op-
pilaan asioita.  
 
Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan moniammatillisessa asiantuntija-ryh-
mässä huolen herättyä oppilaan terveydestä tai hyvinvoinnista. Tässä koulupala-
verissa voivat olla läsnä huoltajien ja oppilaan lisäksi opettaja, erityisopettaja, op-
pilaanohjaaja, rehtori, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri tai muita 
kutsuttavia ulkopuolisia perhettä auttavia tahoja. Asian käsittelystä laaditaan op-
pilashuoltokertomus, johon kirjataan välttämättömät tiedot palaverin aiheesta ja 
jatkosuunnitelmasta. 
 
Koulutapaturmat 
 

Koulupäivän aikaiset tapaturmat hoidetaan koululla. Terveydenhoitaja, lääkäri tai 
muu koulun henkilökunnan jäsen antaa tarvittavan ensiavun ja ohjaa tarvittaessa 
jatkohoitoon, ensisijaisesti terveyskeskuksen ensihoitoon. Yksityisten terveys-pal-
veluiden käyttöä koulutapaturmissa ei korvata.  
 
Sairaanhoitopalvelut 
 

Oppilaiden sairaanhoitopalveluista vastaa ensisijaisesti kunkin oman asuinalueen 
terveysasema. Äkillisissä sairauksissa, pitkäaikaissairauksien seurannassa, va-
paa-ajan tapaturmissa tai erilaisissa lääkärin arviota tarvitsevissa oireissa tulee 
kääntyä omalääkärin tai päivystävän lääkärin puoleen. Sairaana lasta ei tule lä-
hettää kouluun eikä kouluterveydenhuoltoon sairauden arvioimiseksi.  
 
Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen huoltaja saa tarvit-
taessa todistuksen työnantajalle terveydenhoitajalta. Todistusta varten on oltava 
yhteydessä terveydenhoitajaan heti samana päivänä. Todistusta ei kirjoiteta ta-
kautuvasti. 
 
Oppilas voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta koulu-koh-
taisesti sovittuna vastaanottoaikana. Voitte olla yhteydessä terveyden-hoitajaan 
kaikissa lapsenne terveyteen, kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvissä asi-
oissa. 


