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Oppilashuolto
- Peruskoulussa toimii moniammatillinen yhteisöllinen 

oppilashuoltoryhmä. Ryhmään voi kuulua rehtori, 

kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, kuraattori, 

koulupsykologi, , kouluvalmentaja, erityisopettaja ja 

opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai 

luokanvalvoja/ryhmänohjaaja. 

- Ryhmä työskentelee kouluyhteisön hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien 

oppilaiden auttamiseksi. Laajasalon peruskoulussa yhr:n

toimintaa johtaa virka-apulaisrehtori Lilli Härkönen.

- Oppilaan ja opiskelijan asioita hoidetaan aina 

luottamuksellisesti.



Kuraattori
 Kuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään 

sosiaalityön keinoin. Kuraattorilta saa apua esimerkiksi, kun 

lapsella tai nuorella on tuen tarvetta koulunkäynnissä, 

kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu 

koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Huoltajat voivat keskustella kuraattorin kanssa myös 

perheeseen liittyvistä asioista. Pulmatilanteita ratkotaan 

yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. 

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi sosiaalitoimen, 

perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Kaikissa Helsingin 

kaupungin peruskouluissa työskentelee kuraattori.

Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä 

kuraattoriin. Kuraattori kirjaa tapaamisista tarpeen mukaan 

tarvittavat tiedot asiakastietojärjestelmään.



Kouluvalmentaja Päivi Kiuru

 YKSILÖTYÖ

Läsnäolo välitunneilla

Oppilaiden tukeminen koulunkäynti-, kaveri- ja tunnetaidoissa

Konfliktien selvittäminen

Ohjaaminen oppilashuoltoon

 PIENRYHMÄT

Kaveri- ja tsemppikerhot

 LUOKAT

Ryhmäytykset

Kiusaamisen vastaiset tunnit

Retket

 YHTEISÖ

Välituntitoiminta

Oppilaskunta ja tukioppilaat

Luokkavanhemmat

Alueen verkostot



Psykologi

 Koulupsykologi tekee psykologisia arviointeja, konsultoi ja 
antaa neuvontaa. Tavoitteena on lisätä vanhempien, 
lapsen ja opettajien ymmärrystä, tietoa ja 
kokonaiskäsitystä tilanteesta ja auttaa heitä 
suunnittelemaan tukitoimia.

Koulupsykologi auttaa oppilasta, oppimisvaikeuksissa, 
tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmissa, tunne-
elämän kehityksen solmukohdissa, omassa tai perheen 
kriisissä, vuorovaikutusongelmissa tai kun on tarvetta 
opetusjärjestelyille.

 Laajasalon koulussa ei tällä hetkellä koulupsykologia, 
koulupsykologi Henna Parkas vanhempainvapaalla 
31.12.2023 asti.



Kouluterveydenhuolto

 Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaiden terveydenhoito, 
terveysneuvonta, erikoistutkimuksiin ohjaaminen ja koulujen 
terveydellisten olojen valvonta.

Tässä esimerkkejä terveydenhoitajan työtehtävistä:
- oppilaiden terveydenhoito
- terveysneuvonta
- lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen
- koulujen terveydellisten olojen valvonta

 Laajasalon koulun terveydenhoitajat

 Seija Salo (Ylätalo) luokat 6.-9.
puh. 09 310 76123 tai 050-310 5635 / wilman kautta, 
seija.salo@hel.fi

 Mira Kettunen (Alatalo) luokat 1.-5.
puh. 09 310 68514 tai 040 1620 750 / wilman kautta, 
mira.kettunen@hel.fi
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 Kuraattori Lassi Mylläri p. 040 141 6360 / 09 310 25901 tai 

yhteys wilman kautta / lassi.myllari@hel.fi

(vanhempainvapaalla 1.1. – 31.12.2023, luokat 1-5

Kuraattori Ona Needelman p. 050 401 3348 / 09 310 

71890 tai yhteys wilman kautta / 

ona.needelman@hel.fi, luokat 6-9 (luokat 1-5 

alkaen 1.1.2023)

Kuraattori Patrick Ahlstrand luokat 6-9 alkaen 1/2023

Kouluvalmentaja Päivi Kiuru p. puh. 040 336 1053 / 

wilman kautta

https://jelppii.fi/esi-ja-perusopetuksen-oppilashuolto-

esittaytyy/
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