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Lasten mielenterveyspalveluverkko  
 

Luonnokseen on koottu Kanta-Hämeen alueen kuntien keräämää ai-
neistoa palveluverkkotyöskentelyä varten. 
 
 

1 Normaaliin kehitykseen liittyvä psyykkinen vaihtelu 

1.1 Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy 
1.1.1  Lapsen hyvinvoinnin ja terveen kehityksen tukeminen 
 

Terveysneuvonta perusterveydenhuollossa Hämeenlinnassa 
 

 Vanhemmille tarjotaan näyttöön perustuvaa tietoa lapsen kehitysvai-
heista ja niihin liittyvistä tuen tarpeista. Vanhempia ohjataan sovelta-
maan terveysneuvonnassa tarjottua tietoa kasvatuskäytäntöihinsä ja 
perheen elämäntapoihin.  

 Terveysneuvonnan keinoin edistetään lapsen kehitystä, huolenpitoa ja 
kasvatusta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Lisäksi 
edistetään koko perheen hyvinvointia, jaksamista ja keskinäistä vuoro-
vaikutusta. 

 Kouluikäisen lapsen terveysneuvonnalla kannustetaan lisäksi lasta 
omaksumaan terveellisiä elämäntapoja (esim. ruokailu, uni, liikunta, 
päihteet, pelit, internet, sosiaalinen media, sosiaaliset suhteet, seksu-
aaliterveys), tuetaan itsenäistymistä ja hyvää opiskelukykyä sekä eh-
käistään kiusaamista. 

 Lapsen normaaliin kehitykseen ja perheen muutostilanteisiin voi liittyä 
monenlaisia ohimeneviä lapsen oireita. Tässä tilanteessa terveysneu-
vonnan ja kohdennetun ohjauksen avulla vanhempia autetaan huomi-
oimaan lapsen tarpeet, autetaan lasta ja perhettä selviytymään kehi-
tyskriiseistä ja sopeutumaan muutokseen 

 Perheitä informoidaan tarjolla olevasta muusta lapsen kehitystä perus-
tasolla tukevasta toiminnasta, kuten kerho- ja ryhmätoiminnoista. 

 
 
Lapsen psykososiaalisen terveyden seuranta lastenneuvoloiden ja 
kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa Hämeenlinnassa 

 
Lapsen psykososiaalisen terveyden arviointi ja seuranta kuuluu lasten-
neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksiin. 
 
Lapsen psykososiaalista terveyttä ja kehitystä arvioitaessa on tärkeää 
koota lapsesta tietoa eri tahoilta, kuten vanhemmilta, päivähoidosta tai 
koulusta huomioiden lapsen harrastukset ja kaverisuhteet. Useaan tie-
donlähteen hyödyntäminen ja poikkihallinnollinen yhteistyö lapsen asi-
oissa lisää merkittävästi arvioinnin luotettavuutta ja avun kohdentamista 
asianmukaisesti lapsen tarpeiden mukaan. Lapsen psyykkiseen oirei-
luun tulee puuttua mahdollisimman pikaisesti, vakavissa oireiluissa lapsi 
tarvitsee apua heti. Millä tahansa lapsen tuntevalla taholla nouseekin 
huoli lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista tai kehityksestä, on lap-
sen vointia ja tuen tarvetta viipymättä kartoitettava lisäselvityksin lapsen 
arjen verkostossa sekä ryhdyttävä suunnittelemaan ja toteuttamaan tu-
kitoimia yhteistyössä vanhempien kanssa. 
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Se taho, jolla on herännyt huoli lapsen tilanteesta, ottaa huolen ensivai-
heessa puheeksi lapsen ja vanhempien kanssa ja suunnittelee, miten ja 
kenen kanssa erityisen tuen tarvetta selvitetään. 
 
Lapsen ja perheen asioista keskustellaan monialaisissa ryhmissä ryh-
män jäsenten kesken perheen ollessa läsnä tai perheen nimenomaisel-
laluvalla. Tämä selventää tiedonkulkua sekä salassapitovelvollisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. 
 
Perustutkimukset lapsen psykososiaalisen terveyden ja kehityk-
sen arvioinnissa Hämeenlinnassa 
 
Esitiedot: 
Neuvolaikäisten lasten esitiedot kootaan kaupungin omilla lomakkeilla. 
Kouluikäisten lasten esitietojen kokoamisessa käytetään THL:n ohjeis-
tusta ja lomakkeita 
 
Vanhempien arvio lapsen hyvinvoinnista: 
Kysytään vanhemmilta terveystarkastusten yhteydessä, kun vanhem-
mat mukana tarkastuksissa 
 
Lapselta kysytään hänen omaa arviotaan hyvinvoinnistaan ikään sopi-
valla tavalla ja kirjataan potilaskertomukseen. 
 
Terveydenhoitajan arvio lapsen hyvinvoinnista (tunnetilat, keskittymi-
nen, käyttäytyminen tai muiden kanssa toimeen tuleminen) ja kirjaa ar-
vion potilaskertomukseen. 
 
Palautteet vanhemmilta, päivähoidosta tai koulusta. 
Huoltajan suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy päivä-
hoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio alle kouluikäisen lapsen 
hyvinvoinnista ja selviytymisestä päivähoidossa ja opettajan arvio oppi-
laan hyvinvoinnista ja selviytymisestä koulussa 
Opettajan palautteessa käytettään THL:N lomaketta. 
Päivähoidon lomake on kaupungin oma 
 
Lääkäri-terveydenhoitaja – työpari arvioi lapsen psykososiaalista terve-
yttä yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa, LAPS –lomake. (Ohjeet 
LAPS –lomakkeen käytöstä ja tulkinnasta. menetelmäkäsikirja, Terveys-
tarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Opas 14. 
2014. THL) 
 
Yhteenvetona kliininen arvio tutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta: 
Lääkäri ja terveydenhoitaja tekevät kliinisen arvion lapsen psykososiaa-
lisesta terveydestä ja kehityksestä ja mahdollisesta tutkimuksen, tuen 
tai hoidon tarpeesta havaintojensa, terveystarkastuksen yhteydessä 
kootun tiedon ja lapsen ja vanhempien haastattelun perusteella. Käy-
dään palautekeskustelu lapsen ja perheen kanssa ja sovitaan mahdolli-
sista jatkosuunnitelmista 
 
Palautteet terveystarkastuksista annetaan vanhempien luvalla yhteisesti 
sovitulla tavalla päivähoitoon ja kouluun. 
 
Lapsen mielenterveyteen liittyvien suojaavien tekijöiden ja riskite-
kijöiden huomioiminen neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa 
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Lasten mielenterveyden tukeminen ja mielenterveysongelmien ehkäisy 
pohjautuu vahvasti lapsen kehityksen tukemisen lisäksi vanhempiin, 
vanhemmuuteen ja perheeseen liittyvien suojaavien tekijöiden vahvis-
tamiseen ja riskitekijöiden vaikutusten vähentämiseen tai niiden poista-
miseen. 
 
 
 
RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ 

Terveydenedistäminen ja ennaltaehkäisy 
Lapsen hyvinvointi ja terveen kehityksen tukeminen 
Lastenneuvola: 
Lastenneuvolassa annetaan tietoa vanhemmille lapsen kehityksen eri 
vaiheista. 
Perhettä informoidaan perustasolle toimivista lapsen kehitystä tukevista 
eri kerhoista ja ryhmistä.  
Käytössä on lastenneuvolatoimintaa koskevan asetuksen mukaiset ikä-
ryhmittäiset terveystarkastukset. 
Lastenneuvola on mukana MOPEssa eli monialaisessa perhetapaami-
sessa 
Ratkaisua voidaan hakea yhdessä monialaisessa perhetapaami-
sessa perheen ja eri työntekijöiden kesken neuvolassa, varhaiskas-

vatuksessa, puheterapiassa, toimintaterapiassa, lapsiperheiden kotipal-
velussa, perheneuvolassa, lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja/tai 
psykiatrisen sairaanhoitajan luona. 
 
Neuvolapalveluita saavat raskaana olevat naiset, lasta odottavat per-
heet ja alle kouluikäiset lapset sekä heidän perheensä. 
Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän per-
heidensä terveyttä ja hyvinvointia, seurataan ja edistetään lapsen fyy-
sistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan van-
hempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. 
Äitiysneuvolassa turvataan raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja 
hyvinvointi, edistetään tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä 
sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. 
 
Varhaiskasvatuksessa tuetaan ja edistetään lapsen hyvinvointia ja 
oppimista. Lapsen vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön väli-
nen kasvatuskumppanuus on kaikkien aikuisten yhteistä toimintaa ja 
huolenpitoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Erityislasten-
tarhanopettajan palvelut ovat käytössä, kun lapsi tarvitsee kehitykseen-
sä suunnitellumpaa tukea. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden yhtenä 
tehtävänä on vanhempien kasvatustyön tukeminen. 
 
Puheterapiassa selvitetään, onko lapsen kieli ikätasoista ja saako vie-

ras ihminen puheesta selvää. Jos jotain vaikeutta havaitaan, perhe voi 
aloittaa puheterapian terveyskeskuksessa. Vanhemmat saavat vinkkejä, 
miten lapsen puheen- ja kielenkehitystä voi tukea. Yhdessä mietitään 
tarvittaessa, miten kommunikoimista voi helpottaa kotona. Lisäksi puhe-
terapeutit tekevät yhteistyötä lapsen päiväkotiryhmän kanssa.  
Lapsen kielenkehitys vaikuttaa moneen muuhun kehityksen alueeseen. 
Pulmat kielenkehityksessä voivat näkyä esimerkiksi siinä, miten lapsi 
keskittyy, ymmärtää, pystyy ilmaisemaan itseään ja oppii leikkimään ja 
toimimaan muiden kanssa.  Myös lukivalmiuksien ja lukemisen kehitty-
minen on osa kielellistä kehitystä.  
 



6(53) 

 

Lasten toimintaterapian tavoitteena on kokonaiskehityksen tukemi-

nen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta saavutta-
maan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapiassa arvi-
oidaan ja tuetaan mm. kädentaitoja (hienomotoriikka), silmän ja käden 
yhteistyötä, hahmottamisen taitoja, leikkitaitoja, keskittymistä ja oman 
toiminnan ohjauksen taitoja. Yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden 
ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa toimintaterapiaa. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden tukemista ja kasva-

tuksen ohjaamista yhteistyössä asiakkaan kanssa esim. arjen askareita 
mallintamalla, lapsen hyvinvointia tukevaa toimintaa, apua sosiaalisten 
verkostojen laajentamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä perheen 
toimintakyvyn vahvistamista ja vuorovaikutustaitojen tukemista. Perhe-
työn palvelut säännöllisenä palveluna ovat maksullisia. Maksu riippuu 
asiakkaiden tuloista, heille suunnitellusta palvelumäärästä/viikko sekä 
perheen koosta. 
 
Perheneuvola tarjoaa apua ja tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen, 

vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutuspulmiin liittyvissä kysymyk-
sissä. Yhteyttä voi ottaa myös silloin, kun lasta tai perhettä on kohdan-
nut äkillinen kriisi tai muutos. Perheneuvola tarjoaa lisäksi perheasioi-
den sovittelua, joka on vapaaehtoinen keskustelumahdollisuus van-
hemmille eroa mietittäessä, erojärjestelyjä tehtäessä taikka pohdittaes-
sa eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden toimivuutta. Perheneuvolas-
sa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, palvelusihteeri sekä 
tarvittaessa konsultoiva lastenpsykiatri.  
 
Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi.   

Lastensuojeluilmoituksen tekemisen tai yhdessä vanhempien kanssa 
pyyntönä tehdyn lastensuojelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelutar-
peen selvittämisen taustalla voi olla hyvin erilaisia seikkoja sekä lapsen 
että perheen tilanteessa. 
Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä 
mahdollisesti muiden lapselle läheisten ihmisten kanssa. Selvitys on 
asiakkaiden kuuntelemista ja heidän osallistamistaan arvioimaan lapsen 
että omaa tilannettaan. 
Asiakkuuden jatkuessa lastensuojelutyössä käytetään erilaisia tukitoi-
mia, joiden avulla kullekin lapselle ja perheelle voidaan räätälöidä tar-
koituksenmukainen tukitoimien kokonaisuus. Tukitoimien ja asiakkuu-
den jatkumisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. 
 
Aikuissosiaalityö tukee, neuvoo ja ohjaa elämän eri tilanteissa. Palve-

lussa vahvistetaan asiakkaiden voimavaroja ja tuetaan itsenäistä toimin-
taa ja arjessa selviytymistä. Aikuissosiaalityötä tehdään myös kuntout-
tavalla ja aktivoivalla työotteella. Palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille 
aikuisille ja lapsiperheille.  
Aikuissosiaalityön puoleen voit kääntyä mm. seuraavissa tilanteissa: 

- tarvitset tukea arjen hallintaan ja suunnitteluun 
- tarvitset viimesijaista toimeentuloturvaa 
- sinulla on pulmia työllistymisen, päihteiden tai sosiaalisten suhteiden 

alueilla 
- olet kohdannut kriisin kuten eron, häädön tai velkaantumisen 
- tarvitset sosiaaliturvaan tai palveluihin liittyvää neuvontaa 
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Psykiatrinen sairaanhoitaja auttaa vanhempien mielenterveysasiois-

sa, kuten masennus ja uupumistilat, ahdistuneisuushäiriöt, elämänkriisit 
tai sairauksien jatkohoito 
 
Lastenneuvolatoiminta lähteet: 
Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten suunterveydenhuollosta 6.4.2011 
Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja ehkäisevä suun 
terveydenhoito, asetuksen perustelut ja soveltamisohjeet STM julkaisuja 
2009:20             
K-HKS:n  Neuvolaohjeet  2014 
Hus neuvolaohjeet 2012 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen; Toimintaohjelma 2007- 
2011, STM 2007 
Käypähoitosuositus: Raskausdiabetes 
Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa – 
menetelmäkäsikirja, Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen-
Viitanen, Tiina Laatikainen (toim.) THL 2011  
Terveydenhoitajan osaaminen, P Haarla, H Honkanen, O-K Melin, T 
Tervaskanto- Mäentausta, Edita 2008 
Äitiyshuollon käsikirja toim. Mikko Vienonen, Lääkintöhallitus 2004 
Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Opas työntekijöille. STM, oppaita 
2004:14 
Lapset ja nuoret hyvinvoiviksi, Lasten ja nuorten terveyden ja hyvin-
voinnin neuvottelukunnan toimenpide-ehdotukset, STM selvityksiä 
2010:26 
HAMK, Perhehoitotyön koulutuksen opinnäytetyöt 2011: 

- Isäksi kasvun tukeminen neuvolassa esikoisen odotusaikana; Henriks-
son Tuula, Kaakinen Hanna 

- Synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivän äidin tunnistaminen ja 
perheen tukeminen Neuvolassa; Hedman Sanna 

- Vertaistuesta voimaa vanhemmuuteen; Impiö Lea, Ravantti Merja 
- Moniammatillinen ryhmäneuvola; Heimo Anne, Sokka Seija 
- 1-3 vuotiaan lasten ja vanhempien ryhmä; Laamanen, Tuija, Kotovainio 

Johanna 
 
Tarkastuksissa käytetään THL:n suunnittelemia esitieto ym. lomakkeita. 
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_neuvolatyohon     
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-
tukimateriaali/terveysneuvonta 
 
 
Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvat kaikki Hausjärven, Lopen ja Rii-
himäen kouluissa olevat oppilaat. 
Kouluterveydenhuollon tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren tasapai-
noista kehitystä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Vanhempia 
kannustetaan asettamaan lapsilleen ja nuorilleen turvalliset rajat sekä 
painotetaan unen ja levon, terveellisen ravinnon, liikunnan ja päihteet-
tömyyden merkitystä. Oppilaita kannustetaan terveellisten elämäntapo-
jen valinnassa ja vastuunotosta oman terveyden edistämisessä. Lisäksi 
kouluterveydenhuollon painopistealueita terveyserojen kaventamiseksi 
ovat painonhallinta, masennuksen varhainen tunnistaminen ja syrjäyty-
misen ehkäiseminen. Työtä tehdään oppilaan ja perheen yksilölliset tar-

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_neuvolatyohon
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_neuvolatyohon
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/terveysneuvonta
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/terveysneuvonta
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peet huomioon ottaen yhteistyössä koulun muiden oppilashuollon am-
mattilaisten kanssa. Kouluterveydenhuolto on osa moniammatillista op-
pilashuoltoa. 
 
Kouluterveydenhuollon työmuotoja ovat terveydenhoitajan ja oppilaan 
tai perheen väliset tapaamiset, terveystarkastukset, laajat terveystar-
kastukset, vastaanotot ja osallistuminen oppilashuoltoryhmiin sekä tar-
vittaessa vanhempainiltoihin ja oppitunteihin. Tarvittaessa terveydenhoi-
taja tekee kotikäynnin. Seurantakäyntejä tai perhetapaamisia järjeste-
tään tarpeen mukaan. Oppilas voi kääntyä kouluterveydenhoitajan puo-
leen seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa esim. raskauden ehkäisy.  
 

Huomiota kiinnitetään oppilaan lisäksi koko perheen hyvinvointiin ja 
vanhemmuuden tukemiseen. Vanhempia kutsutaan mukaan terveystar-
kastuksiin entistä enemmän. Oikea-aikaisella puuttumisella tuetaan op-
pilaan ja perheen selviytymistä vaikeuksista ja ongelmatilanteista.  
 
Koulun terveydellisten olojen valvontakäynnit toteutetaan kolmen vuo-
den välein. Kokoonkutsujana toimii terveysvalvonta. 
 
Oppilaille tehdään vuosittain terveystarkastus. Lääkärin tarkastus on 
osa laaja-alaista tarkastusta. Laaja-alainen terveystarkastus, johon kut-
sutaan oppilaan huoltajat mukaan, tehdään kolme kertaa peruskoulun 
aikana, 1.lk, 5.lk ja 8.lk. Tarkastusten lisäksi terveydenhoitajalla voi asi-
oida tarpeen mukaan. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa oppilaan 
mm. lääkärin vastaanotolle tai fysioterapeutille.  
Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä fysioterapeuttien kanssa. 
Fysioterapeutti vastaanottaa yläkouluilla tai terveysasemilla, tarvittaessa 
tehdään kotikäyntejä. Suun terveystarkastuksiin oppilaat kutsutaan yksi-
löllisesti määrätyin hoitovälein.  
Tarkastuksissa käytetään THL:n suunnittelemia esitieto ym. lomakkeita 
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja per-
heet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuol
toon 
 
Kouluterveydenhuolto lähteet:   
Terveydenhuoltolaki 338/2011 
Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta ja Asetuksen 
(380/2009, uusi numero 338/2011) perustelut ja soveltamisohjeet 
Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan se-
kä kouluterveydenhuoltoon. THL Opas 22/2012 
Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa –  
menetelmäkäsikirja, THL 2011 
Perusopetuslaki 628/1998  
Kouluterveydenhuolto 2002- Opas kouluterveydenhuollolle, peruskou-
luille ja kunnille, STM ja Stakes; Stakes Oppaita 51:2002 
 Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004, STM Oppaat 
 
 
 
Tunnistaminen ja varhainen tuki 
Lisäselvittelyt ja hoitoperiaatteet perusterveydenhuollossa 

Huolen herättyä lapsen psykososiaalisesta kehityksestä ja terveydestä 
käytetään esitietojen ja eri tahojen huolen kartoitukseen erilaisia kysely-
lomakkeita: 

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja%20perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja%20perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja%20perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon
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CDI ja BDI 
VIIVI 
ASSQ 
Vahvuudet ja vaikeudet –kysely (SDQ) 
 

1.1.2  Lapsen psykososiaalisen terveyden seuranta 
 

Lapsen psykosiaalisen terveyden arviointi ja seuranta kuuluu lasten-
neuvoloiden ja kouluterveyshuollon terveystarkastuksiin. 
 

1.1.3  Perustutkimukset lapsen psykososiaalisen terveyden arvioinnissa 
 

1.1.4  Lomakkeet 
 
Laps-lomake 
Ohjeet Laps-lomakkeen käyttöön 
 

1.1.5  Lapsen mielenterveyteen liittyviä suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä 
 

Lasten mielenterveyden tukeminen ja mielenterveysongelmien ehkäisy 
pohjautuu lapsen kehityksen tukemisen lisäksi vanhempiin, vanhem-
muuteen ja perheeseen liittyvien suojaavien tekijöiden vahvistamiseen 
ja riskitekijöiden vaikutusten vähentämiseen ja poistamiseen. 
Occupational risks and childrens´s health (WHO) 
 
 

1.1.6  Ehkäiseviä menetelmiä lasten mielenterveyden tukemiseksi 
 
Ehkäiseviä menetelmiä Hämeenlinnan Lasten ja nuorten ennalta 
ehkäisevissä palveluissa 
 
Monialainen perhevalmennus, sisältöinä mm.: 

 vanhemmuus 

 mielikuvavauva ja varhaisen vuorovaikutuksen merkitys 

 mielialat 

 isänä lapselle 

 ”Kun kahdesta tulee kolme”. Muutos parista perheeksi. Mielialat per-
heessä 

 ryhmäneuvola 2-3kk ja 6 kk: elämä uuden perheenjäsenen kanssa, 
vauvan erilaiset viestit ja temperamentti. Mielialat perheessä. Arjen su-
juminen ja vanhemmuuden haasteet. Vertaistuen ja lähiverkostojen 
merkitys. Parisuhteen hoitaminen.  

 
Toiminnalliset, moniammatilliset vanhempain ja lasten illat päiväkodeis-
sa ja kouluilla, joissa ehkäisevä työ mukana. 
 
Moniammatillinen Poppaset –toiminta leikki-ikäisten perheissä. 
 
Askelmat -ohjelma ja Keitaat peruskouluissa. 
 
Vahvuutta Vanhemmuuteen -perheryhmätoiminta. Toimintamallin tavoit-
teena on tukea varhaista vuorovaikutusta, vanhempien parisuhdetta 
lapsen syntymän jälkeisessä muutoksessa sekä edistää vauvaperhei-
den keskinäisiä verkostoja. 
 

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/alalinkki_3.2_LAPS-lomake_19092012.pdf
https://www.julkari.fi/handle/10024/80364
http://www.who.int/ceh/capacity/occupational.pdf?ua=1
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Neuvokas Perhe -ohjelman avulla pyritään edistämään perheiden liikun-
ta- ja ruokailutottumuksia, arjen yhdessäoloa ja arjen hallintaa raskau-
den ajasta alakouluikäisten perheisiin. 
 
Lähteet: 
Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toiminta-
ohjelma 2014-2020. Toim. Klemetti R & Raussi-Lehto E 2014. THL 
Huoli puheeksi. Erikson E & Arnkii T 2012. Stakesin opas 60. THL 
Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Oppaita 
2004:14, STM 
Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Toim. Viinikka A. 2014. MLL 
Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä 
suun terveydenhuolto. Julkaisuja 2009:20, STM 
Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. 
Toim. Mäki P ym. 2014, THL Opas 14. 
Äitiysneuvolaopas. suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Kansallinen äi-
tiyshuollon asiantuntijaryhmä (kirj.). Toim. Klemetti R & Hakulinen-
Viitanen T 2013. THL 
www.neuvokasperhe.fi 

 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 
ja häirinnältä Hämeenlinnan kaupunki 
 
Yhteisöllisen oppilashuollon keskeisenä tehtävänä on luoda ja ylläpitää 
turvallinen koulu ja koulunkäynnin arki jokaiselle oppilaalle ja koulussa 
työskentelevälle. 
 
Vertaissovittelu eli Verso-toiminta 
 
Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen perustuva yhteisöllinen mene-
telmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilai-
den välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Menetelmän tarkoituksena on 
oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulujen toiminta-
häiriöitä. Vertaissovittelulla puututaan oppilaiden väliseen mieltä pahoit-
tavaan toimintaan mahdollisimman varhain. 
 
Vertaissovittelu on menetelmänä yksinkertainen selkeä kaava, jonka 
osapuolia hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat 
osapuolina olevia oppilaita itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Sovit-
telun aikana osapuolet saavat itse esittää kertoa oman näkemyksensä 
tapahtuneesta, kuvata tuntemuksia ja pohtia erilaisia ratkaisuvaihtoeh-
toja. Kaavaa noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet 
etenevät lopulta sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. 
 
KiVa-koulu 
 

Kiva koulu –ohjelma on toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. 
KiVa-koulun verkkosivuilla (kivakoulu.fi) on erilaisia tehtäviä, toiminnalli-
sia harjoituksia ja oppituntimalleja joita voi hyödyntää lasten ja nuorten 
kanssa. 
 
Tukioppilaat 
 

Koulun tukioppilaat on aktiivisesti toisia oppilaita tukeva joukko tukioppi-
laaksi koulutettuja henkilöitä. Oppilaita ohjataan kääntymään tukioppi-
laiden puoleen kaikissa kouluun liittyvissä, oppilasta askarruttavissa, 

http://www.neuvokasperhe.fi/
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asioissa. Tukioppilaat välittävät tarvittaessa viestin opettajakunnalle. 
Tukioppilaat järjestävät esimerkiksi luokka- ja kouluhenkeä kehittämiä 
tapahtumia ja teemapäiviä. 
 
Oppilaskunta 
 
Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on ohjata oppilaita keskinäiseen 
yhteistyöhön, lisätä oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.  Hämeenlinnan kaikissa 
kouluissa toimii oppilaskunta, jonka järjestäytyneestä toiminnasta vas-
taa oppilaskuntaa ohjaava opettaja. 
 
Koulujen oppilaskuntien jäseniä ovat kaikki kyseisen koulun oppilaat. 
Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus tms., johon on valittu luokkien 
oppilasedustajat. 
 
Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on pitää yllä yhteyksiä oppilaisiin, 
opettajiin ja koulun muuhun henkilökuntaan sekä tarpeen mukaan van-
hempainyhdistykseen, nuorten vaikuttajaryhmiin, Lasten ja nuorten foo-
rumiin ja lautakuntiin. Oppilaskunnan toiminta kouluissa vaihtelee mm. 
koulun koosta ja oppilaiden iästä riippuen. Aloitteiden käsittelyssä voi-
daan käyttää jatkuvan vaikuttamisen mallia, jossa kuka tahansa koulu-
yhteisön jäsen voi seurata aloitteen käsittelyä. 
 
Malleja koulun ja kodin yhteistyöhön ja vanhemmuuden tukemiseen 
 
Koti ja koulu ovat lapsen tärkeimmät kasvattajat - yhteistyötä niiden vä-
lillä tarvitaan. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. 
Koulu tukee kotien kasvatustehtävää. Kodin ja koulun yhteistyö on par-
haimmillaan vastavuoroista kasvatuskumppanuutta. 
Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä on monia myönteisiä vaikutuksia. 
Se lisää lasten koulumotivaatiota ja opettajan oppilaantuntemusta. Yh-
teistyö antaa vanhemmille tärkeää tietoa lapsen oppimisesta ja kasvus-
ta, sekä niiden tukemisen mahdollisuuksista. 
Kodin ja koulun yhteistyöllä on myönteinen vaikutus luokan ja koulun il-
mapiiriin, ja se vahvistaa kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 
Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen kodin ja koulun yhteistyön to-
teuttamisessa, mutta myös vanhemmilla on vastuunsa yhteistyön onnis-
tumisessa.  
Vanhempainliiton nettisivuilta saa tukea kodin ja koulun yhteistyön ke-
hittämiseen. Hyväksi koettu toimintamalli Hämeenlinnassa on esim. Iit-
talan Yhtenäiskoulussa kehitetty Perhekeidas-ohjelma, joka rytmittää 
kodin ja koulun yhteistyötä koko koulun tasolla, jokaista opettajaa ja 
ryhmää, sekä kaikkia vanhempia koskien. 
Askelmat–ohjelma 
 

Askelmat on portaittain etenevä ohjelma, joka on sidoksissa koulun eri 
vuosiluokkiin. Askelmien avulla tutustutaan uuteen yläkoulun luokkaan, 
ryhmäydytään ja käydään arvokeskustelua mm. päihteistä ja yhteisistä 
pelisäännöistä (rahankäyttö, kotiintuloajat, kotitöihin osallistuminen) yh-
dessä oman luokan oppilaiden ja vanhempien kanssa. Toiminta perus-
tuu nuorten, vanhempien ja koulun yhteiseen vuorovaikutukseen ja yh-
teistoiminnallisiin illanviettoihin koululla. Järjestelyvastuussa on mo-
niammatillinen koulukohtainen Askelma-tiimi. 
 
Nettikiusaamiseen puuttuminen 
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Koulukiusaaminen on saanut uusia muotoja internetin käytön yleistyttyä 
ja nuorten siirryttyä käyttämään nettiä aktiivisesti sekä koulussa että va-
paa-ajalla, ja nuorten käyttämistä medioista internet onkin television 
ohella suosituin media. Lapsista ja nuorista jopa yksi neljästä on tullut 
kiusatuksi internetissä, ja usein nettikiusaaminen on yhteydessä kou-
luissa tapahtuvaan kiusaamiseen. Nettikiusaamisen havaitsemisen on 
usein ongelmallista, sillä kiusaaminen saattaa tapahtua sivustoilla, jois-
sa valvonta on suuresta käyttäjämäärästä johtuen minimaalista tai ole-
matonta, ja usein ongelmatilanteiden raportoinnissa luotetaan käyttäjien 
omaan aktiivisuuteen. Oppilaita tuleekin rohkaista ottamaan yhteyttä 
luotettaviin aikuisiin nettikiusaamistilanteissa. 
 
Nettikiusaamisen ehkäisemiseksi oppilaita tulee valistaa netin järkeväs-
tä käytöstä, lainsäädännöstä, nettikiusaamisen mahdollisista seuraa-
muksista sekä antaa tietoa väylistä, joiden kautta oppilas voi hakea ai-
kuisten apua ja tukea ongelmatilanteissa. Kouluissa annettavan me-
diakasvatuksen tueksi on mahdollista käyttää koulujen ulkopuolisten ta-
hojen palveluita. 
 
Turvallinen koulu 
 
Turvallisessa koulussa ehkäistään etukäteen vaaratilanteet kouluraken-
nuksessa ja koulun eri toiminnoissa. Tämä edellyttää, että kouluraken-
nukseen ja koulun eri toimintoihin (oppitunnit, välitunnit, retket, opinto-
käynnit, yökoulut jne.) liittyvät vahinko- ja onnettomuusvaarat on selvi-
tetty ja tiedostettu. Toimintatapoja harjoitellaan etukäteen säännöllisesti 
ja suunnitelmallisesti. 
 
Turvallisessa koulussa on suunniteltu ja sovittu etukäteen, miten koulu 
takaa koulun oppilaiden, opettajien ja muun henkilöstön turvallisuuden, 
ja miten vaarat pyritään estämään ennalta. Koulussa on myös selvitetty, 
miten toimitaan vaaratilanteessa ja miten toimintaa voidaan jatkaa eri-
laisissa häiriötilanteissa. Turvallisessa koulussa on varauduttu suoritta-
maan sellaiset pelastustoimenpiteet, joihin koulussa omatoimisesti kye-
tään. 
 
Liikenneturvallisuuden kannalta koululaisten liikennekasvatus on olen-
naista. Jo kouluun tutustumispäivän yhteydessä tulee korostaa koulu-
matkan harjoittelun tärkeyttä. Koulujen tulee ohjeistaa oppilaat huolella 
myös koulupäivän aikaisten siirtymien osalta. Tarkennuksia esimerkiksi 
polkupyörän ja pyöräilykypärän käyttöön koulumatkoilla voidaan ottaa 
kantaa koulujen omissa järjestyssäännöissä. Kuljetusoppilaita tulee oh-
jeistaa kyydin odottamisesta, linja-autoon/ taksiin nousemisesta turvalli-
sesti, turvavyön käytöstä ja ajoneuvossa käyttäytymisestä. 
TUNNISTAMINEN JA VARHAINEN TUKI 
Huolen puheeksi ottaminen 
Huolen puheeksi ottaminen on jokaisen työntekijän tehtävä kaikissa 
palveluissa. Perussääntönä on hyvän luottamukseen perustuvan työs-
kentelysuhteen luominen asiakkaisiin, jolloin myös huolien puheeksi ot-
taminen on helpompaa. Samalla, kun työntekijä kertoo olevansa jostain 
asiasta huolissaan, hän tarjoaa asiakkaalle tukea. 
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Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäiseviä menetelmiä Riihimäellä: 
 
PIENRYHMÄTOIMINTA 
 
Kaikki arjen rutiinit, esim. ruokailu, ulkoilu, toiminta, siirtymiset, hoide-
taan pienessä ryhmässä. Tarkoituksena on vähentää lapsen stressiä ja 
päivittäistä vuorovaikutusten määrää sekä helpottaa ystävyyssuhteiden 
muodostamista. Pienryhmät ovat kiinteät eli ryhmän lapset ovat samat, 
mutta ryhmää vetävä aikuinen saattaa vaihtua. Pienessä ryhmässä tuki 
pystytään kohdentamaan selkeämmin sitä tarvitsevalle lapselle. Samoin 
kaikki tuen tarpeet pystytään huomioimaan ja niihin kyetään vastaa-
maan paremmin. Pienessä ryhmässä lapsen ja aikuisen välinen koh-
taaminen on tiiviimpää, lasten havainnointi on helpompaa ja ryhmäyty-
minen ja ryhmään kuuluminen tulee intensiivisemmäksi. Pienryhmätoi-
minnassa mahdollistuu lapsen osallisuus ja eteneminen lapsen omalla 
taitotasolla. 
 
ASKELEITTAIN 
 
Askeleittain -opetusohjelma on suunnattu päiväkotiin, esikouluun ja 1. – 
5. luokalle. Opetusohjelman keskeiset sisältöalueet ovat empatiataidot, 
itsehillintä ja ongelmanratkaisutaidot sekä tunteiden säätely.  
 
Ohjelman keskeisenä ajatuksena on, että tunnetaitoja ja sosiaalisia tai-
toja voidaan opettaa ja harjoituttaa samoin kuin muitakin taitoja. Ryh-
män opettaja näyttää lapsiryhmälle kuvataulun (A3-kokoa) ja keskuste-
lee viikoittain kuvan kertomasta tilanteesta. Lapsia kehotetaan eläyty-
mään kuvan tilanteeseen, ja sitten miettimään kuinka eri tilanteissa voisi 
toimia. Lapset saavat arvioida eri ongelmanratkaisuvaihtoehtoja ja he 
yrittävät löytää toimivia ratkaisuja, joita he voisivat oikeastikin käyttää. 
Suunnitelmia kokeillaan yhdessä opettajan kanssa erilaisten harjoitus-
ten ja roolileikkien avulla. Opetustuokion tukena on myös käsinukkeja ja 
lauluja. Materiaaliin kuuluu lisäksi erilaisia ohjelmaa tukevia julisteita 
sekä kouluille video. Kuvataulun takana on opettajalle yksityiskohtaiset 
ohjeet tunnin kulusta. 
http://www.hogrefe.fi/index?product_id=801  
 
THERAPLAY -TERAPIAAN PERUSTUVAT VUOROVAIKUTUSLEIK-
KIRYHMÄT 

http://www.hogrefe.fi/index?product_id=801
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Vuorovaikutusleikki on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja hauskaa 
leikkiä, joka soveltuu kaikille lapsille. Sen tavoitteena on tarjota jäsenty-
neissä tilanteissa haasteita, onnistumisen kokemuksia, iloista vuorovai-
kutusta, hoivaa ja rohkaisua. Toimintaan kuuluvat oleellisina hyvä kos-
ketus, katsekontakti ja hyväksyntä.  
 
Vuorovaikutusleikkiä käytetään yleisesti varhaiskasvatuksessa tuke-
maan erilaisia ryhmäprosesseja sekä yksittäisiä lapsia omissa kehitys-
vaiheissaan. Hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä harjoitellaan 
muiden huomioon ottamista, myönteisen huomion kohteena olemista 
sekä koetaan turvallista osallistumista. Toiminta tapahtuu pysyvissä 
ryhmissä. Tapaamiset ovat säännöllisiä, viikoittaisia ja tuokioiden järjes-
tys noudattaa kerrasta toiseen samaa jäsennystä, vaikka leikit kertojen 
välillä vaihtelevat ryhmän tarpeen sekä tavoitteiden mukaisesti. Tapaa-
misia on yleensä 8 – 10. 
http://www.theraplay.fi/  
 
Ennaltaehkäiseviä menetelmiä ja käytäntöjä Riihimäki 

HUOLENPITOA ELI HUPI-HANKE 
 

Huolenpitoa- eli HUPI-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
ma koulutuksellista tasa-arvoa kehittävä hanke. Nykyisellä rahoituksella 
koulutuksellista tasa-arvoa kehitetään Riihimäen perusopetuksessa 
vuoden 2017 kevätlukukauden loppuu asti. 
Hankkeen tavoitteena on luoda ja jalkauttaa Riihimäen kouluihin toimin-
tamalleja, joilla pyritään mm. ennaltaehkäisemään koulujen välisiä 
eroavaisuuksia oppimistuloksissa, kehittämään turvallisempaa lähikou-
lua, kehittämään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja aktivoimaan oppilaita 
harrastamaan. Pääkehittämislinjoina ovat koulussa tehtävä sosiaali- ja 
nuorisotyö.  
 
Alla olevat asiat voi lisätä myös, mutta hankkeesta on hyvin Riihimäen 
sivuilla ja hanke ei tule jatkumaan enää pitkään. Riittäisikö siis linkki: 
http://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/perusopetus/perusopetuk
sen-hankkeet/huolenpitoa-hanke/ 
 
Koulun perheohjaus 
 
Palvelun tavoitteena on antaa nopeasti varhaisen vaiheen tukea, kun 
lapsen tai nuoren arjessa on huolenaiheita, joihin perheen omat keinot 
ei tunnu riittävän. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja varhai-
sen tuen toiminnassa. Tavoitteet työskentelylle sovitaan yhdessä lap-
sen, nuoren ja perheen kanssa. 
 
Palvelut: 
Kotiin annettava perheohjaus 

- Vanhemmuuden tukeminen/ vanhempien hyvinvointi  

- Perheen vuorovaikutuksen vahvistaminen  
- Oppilaan säännöllisen päivärytmin tukeminen  
- Harrastuksiin ohjaaminen  

- Perheen sosiaalisten verkostojen laajentaminen  
- Verkostoyhteistyö 
 

Ryhmätoiminta 

- Friends –ryhmät 

http://www.theraplay.fi/
http://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/perusopetus/perusopetuksen-hankkeet/huolenpitoa-hanke/
http://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/perusopetus/perusopetuksen-hankkeet/huolenpitoa-hanke/
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o FRIENDS auttaa lapsia ja nuoria käsittelemään pelon, huolen ja dep-
ression tunteita rakentamalla itsetuntoa ja opettamalla kognitiivisia ja 
emotionaalisia taitoja yksinkertaisten, selkeästi muotoiltujen tehtävien 
kautta. 
 

- Vanhemman neuvo 
o Eronneille tai eropäätöksen tehneille vanhemmille 
o Vanhemman neuvo -ryhmän tavoitteena on tukea omaa ja yhteistä 

vanhemmuutta sekä vanhempien välistä yhteistyötä eron jälkeen 
o Kiinnittää huomiota lapsen tarpeisiin ja tukemiseen muuttuneessa per-

hetilanteessa 
o Lisätä vanhempien itsetuntemusta ja kehittää vuorovaikutustaitoja. 

 
Avoin olohuone 
Avoin, vapaamuotoinen tapaamispaikka, jonne voi tulla tekemään läksy-

jä, juttelemaan, hengailemaan, pelailemaan jne. 

- Lasitehtaan alakoulu tiistaisin klo 13.15 – 15.30 (sinisen talon pohja-
kerros) 

- Peltosaaren alakoulu keskiviikkoisin klo 13.15 – 15.30 (Peltsin clubi) 

- Pohjoinen alakoulu torstaisin klo 13.15 – 15.30 (2. krs ”akvaario”) 
 
Icehearts 
Icehearts on joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaali-
työn, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaeh-
käistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkes-
toinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaihei-
den. Icehearts-filosofia tukee lapsen kasvua itseensä luottavaksi ja toi-
set huomioonottavaksi joukkueen jäseneksi. Toimintamalli perustuu ar-
vomaailmaan, joka antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden. Icehearts 
on poikkihallinnollinen toimintamalli, jossa työskennellään yhdessä so-
siaali- ja sivistystoimen ammattilaisten kanssa. Icehearts -toiminta on 
alun perin räätälöity pojille ja lajina on ollut jääkiekko. Myöhemmin uusil-
le joukkueille lajiksi on valikoitunut jääkiekon lisäksi myös mm. saliban-
dy, jalkapallo ja pesäpallo. Riihimäellä toiminta käynnistettiin touko-
kuussa 2015 ja kohderyhmäksi valikoitiin Peltosaaren alueen vuonna 
2009 syntyneet pojat. Myöhemmin mukaan on valikoitunut myös vuosi-
na 2008 ja 2010 syntyneitä poikia.  Yhteinen laji päätetään poikien ja 
kasvattajan toimesta ensimmäisten vuosien aikana. 
 
Koulunuorisotyö 
Hupi -hankkeen tavoitteena on kehittää koulussa tehtävää nuorisotyötä 
osaksi Riihimäen kaupungin vakituista toimintaa. Valtakunnallisesti ke-
hittyvä trendi on jalkautua sinne, missä nuoret ovat. Peruskouluista ta-
voittaa myös ne lapset ja nuoret, joita nuorisotyö ei tavoita vapaa-ajalla. 
Riihimäen nuorisopalvelut ja seurakunta ovat lähteneet kehittämiseen 
mukaan ja mm. koulukummitoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä. 
 
Pienryhmätoiminta 
Osana koulussa tehtävää nuorisotyötä on pienryhmätoiminta. Koulun 
jälkeen kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä tutustutaan mm. erilai-
siin harrastemahdollisuuksiin oppilaiden toiveiden mukaan. Lisäksi pien-
ryhmä on oiva foorumi uusien kavereiden tapaamiseen ja ryhmätoimin-
tataitojen hiomiseen ja ihan vaan hauskanpitoon! Pienryhmien toiminta-
kausi on kevätlukukausittain 10 viikkoa kerrallaan. Yläkouluikäisille on 
omat max n. 10 oppilaan ryhmänsä sekä tytöille että pojille. Lisäksi Pel-
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tosaaren viidesluokkalaisille järjestetään vuosittain yläkouluun valmista-
vaa pienryhmätoimintaa. 
 
Koulun työrauha 
Pysäri on päivystysluontoista toimintaa Harjunrinteen koululla. Opettaja 
voi ohjata tarpeen vaatiessa opetusta häiritsevän oppilaan Pysäriluok-
kaan, jossa hankkeen työntekijä selvittää käytöksen syitä. Pysärissä ei 
opiskella ja se on tarkoitettu ainoastaan tilanteiden selvittämistä varten. 
Tavoitteena on, että oppilas oppii itse kantamaan vastuun käytökses-
tään. Oppilas voi myös itse hakeutua Pysäriin, jos jostain syystä ei pysty 
olemaan oppitunnilla. Pysärissä täytetään lomake, johon kirjataan oppi-
laan ja opettajan näkemykset tapahtuneesta. Oppilaan tehtävänä on 
viedä lomake kotiin ja palauttaa se Pysärin ohjaajalle vanhempien alle-
kirjoittamana. Oppilas palautuu omaan opetusryhmäänsä kuluvan oppi-
tunnin päätyttyä ja saa kotiläksyksi oppitunnin aikana tekemättömiksi 
jääneet tehtävät. 
 
Läksyklubit 
Läksyklubi tarjoaa mahdollisuuden tehdä tuetusti läksyjä kaikille. Tällä 
mahdollisuudella voi olla suuri vaikutus sellaisen oppilaan oppimiseen, 
jolla ei ole kotoa mahdollista saada tukea läksyjen tekoon. Oppilas voi 
hakeutua itse läksyklubiin tekemään läksyjä tai valmistautumaan ko-
keeseen. Opettaja voi myös ohjata oppilaan läksyklubiin, jos läksyjä on 
laiminlyöty. 
 
TAJUA MUT! – AUTETAAN AJOISSA 
 
Riihimäellä pilotoidaan Tajua Mut! -toimintamallia, jonka tarkoituksena 
on ohjata riihimäkeläiset apua tarvitsevat 12–28-vuotiaat nuoret tukipal-
veluiden piiriin entistä varhaisemmassa vaiheessa. Nuorten kanssa toi-
mivien yhteistyötä malli tiivistää ja helpottaa. 
Mallissa kannustetaan nuorten kanssa toimivia tahoja ottamaan varhai-
sia huolenaiheita puheeksi ja jakamaan huolensa helppokäyttöisen tie-
tojärjestelmän avulla. Tietojärjestelmää käytetään yhteydenottopyyntö-
jen eli niin sanottujen liputusten välittämiseen. Liputuksia koordinoi etsi-
vä nuorisotyö. 
Toimintamalli ei korvaa olemassa olevia toimintatapoja, vaan tukee nii-
tä. Malli tarjoaa työkalun, joka helpottaa lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa toimivien tahojen välistä yhteistyötä. Nuorelle toimintamalli puo-
lestaan tarjoaa mahdollisuuden saada kattavammat palvelut nopeam-
min. 
http://www.riihimaki.fi/palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoret/tajua-mut/ 
 
MUKSUOPPI 
 
Muksuoppi on ratkaisukeskeinen pedagoginen menetelmä, jonka avulla 
voidaan auttaa lapsia voittamaan kaikenlaisia psyykkisiä ongelmia. Se 
perustuu näkemykselle, jonka mukaan olipa lapsen ongelma melkein 
mikä tahansa, aina on löydettävissä taito, jonka lapsi voi opetella läheis-
tensä tukemana voittaakseen ongelmansa. Menetelmä koostuu 15 sel-
keästä askeleesta, se on helppo oppia ja siitä pitävät sekä lapset että 
aikuiset. n olipa lapsen ongelma melkein mikä tahansa, aina on löydet-
tävissä taito, jonka lapsi voi opetella läheistensä  
www.kidsskills.org/fin/  
 
TUNNEMUKSU 

http://www.riihimaki.fi/palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoret/tajua-mut/
http://www.kidsskills.org/fin/
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Tunnemuksu ® -tunnetaito -ohjelmassa opetellaan ryhmässä tunnetai-
toja sadun, kuvallisen  
ilmaisun, draaman ja leikin keinoin. Tunnemuksu on kehitetty 4-9-
vuotiaille lapsille ja se sisältää  
12 kokoontumista. Tavoitteena on rakentaa lapselle ehjää tunneminää, 
lisätä lapsen itseluottamusta ja luoda myönteistä ryhmähenkeä 
http://personal.fimnet.fi/palvelu/tunnetaidot/ 
 
KADONNUT AVAIN 
 
Materiaali on suunniteltu 3–9-vuotiaille lapsille, jotka hyötyvät tietoisesti 
tarjotuista aistikokemuksista, tunnetaitoja kehittävistä keskusteluista se-
kä motoriikkaa, kehon tietoista käyttöä ja kehonhahmottamista kehittä-
vistä harjoituksista. Materiaalissa tutustutaan kuuden tuokion aikana 
eläimiin, joiden pulmia lapset saavat ratkaistavakseen. Pulmien aiheita 
ovat yksinäisyys, pelot, kateus, kuolema, kiusaaminen ja varastaminen. 
Tuokion aikana lapset ratkaisevat yhteisvoimin pulman ja kertovat eläi-
melle ratkaisuehdotuksensa. Materiaali soveltuu kaikille lapsille. Erityi-
sesti se soveltuu niille, jotka tarvitsevat tukea motoriikan, sosiaalisten 
taitojen, aistien käytön tai aistielämyksien sietämisen kehittymisessä. 
http://www.opike.fi/?mod=products&pid=37 
 
REILUSTI RYHMÄSSÄ (MLL) 
 
MLL on tuottanut Muumilaakson tarinoiden kuvamateriaalista tietoisku-
sarjan, jolla halutaan tukea lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä ja 
kotien, päiväkotien ja koulujen yhdenvertaisuuskasvatusta. Muumivide-
oista on tehty myös varhaiskasvatukseen soveltuva aineisto Reilusti 
ryhmässä.  
http://www.mll.fi/kasvattajille/tapakasvatus/ 
 
SATUHIERONTA 
 
Satuhieronta on monipuolinen menetelmä, jota on käytetty menestyk-
sellisesti varhaiskasvatuksessa – Lapsi voi olla niin satuhieronnan saaja 
kuin tekijä, tällöin tuetaan lasten sosiaalisten taitojen oppimista, empa-
tiakyvyn kehittymistä ja oman itsen sekä toisen arvostamista. 
http://satuhieronta.fi/ 
 
 
TUNNEMITTARIT 
 
http://www.tampere.fi/ekstrat/nepsy/hahmotus.html  
 
 
SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN 
 

- pikapiirtäminen, kuvien käyttö 
- sarjakuvittaminen 

- sosiaaliset tarinat 
 

1.1.7  
 
 
 

http://personal.fimnet.fi/palvelu/tunnetaidot/
http://www.opike.fi/?mod=products&pid=37
http://www.mll.fi/kasvattajille/tapakasvatus/
http://satuhieronta.fi/
http://www.tampere.fi/ekstrat/nepsy/hahmotus.html
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2 Jollakin herää huoli lapsen käytöksestä 

 
2.1 Tunnistaminen ja varhainen tuki 
 

2.1.1  Tuen tarpeen tunnistaminen 
 
Palvelutarpeen arviointi  

Uusien lapsiperheasiakkaiden asiat ohjataan palvelutarpeen arvioinnin 
tiimiin. Jos perheessä on huolia ja tuentarvetta, perhe voi itse hakeutua 
palvelutarpeen arviointiin olemalla yhteydessä puhelimitse palvelutar-
peen arvioinnin tiimiin. Tiimissä on edustus lapsiperheiden kotipalvelus-
ta, perhetyöstä, perheneuvolasta ja lastensuojelusta. 
Arviointiin voi hakeutua myös täyttämällä itse lomakkeen Yhteydenotto 
sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.  Myös toinen työntekijä voi 
yhdessä perheen kanssa täyttää yhteydenotto-lomakkeen. Tietyissä ti-
lanteissa viranomainen on velvollinen tekemään yhteydenoton myös il-
man asiakkaan suostumusta. 
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) 
tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka 
sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelas-
tuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslai-
toksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosot-
toviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää 
henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava 
henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuk-
sensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan vi-
ranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. 
Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön 
vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudes-
taan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen 
henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapito-
säännösten estämättä viipymättä. 
Palvelutarpeen arvioinnin tiimi ottaa vastaan myös lastensuojeluilmoi-
tukset, josta käynnistyy perheen tuen tarkempi selvittäminen.  Samalla 
arvioidaan tarvittaessa perheen lastensuojelun palveluiden tarvetta. 
Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja siinä laajuudessa kuin 
perheen tilanne vaatii. Arvioinnin yhteydessä voidaan tavata perheenjä-
seniä ja tarvittaessa tehdään myös kotikäynti. Arviointi sisältää yhteen-
vedon perheen tilanteesta, palvelujen ja tuen tarpeesta.  
Arviointityöskentelyn jälkeen perhe saatetaan heidän tarvitsemiinsa pal-
veluihin tai, jos perheellä ei ole palveluiden tarvetta, asiakkuus pääte-
tään. Tarvittaessa perhe saatetaan lastensuojelun palveluihin. 

 
2.1.2  Lisäselvittelyt ja hoitoperiaatteet perusterveydenhuollossa 

 
LASTEN JA NUORTEN NEUROPSYKIATRINEN TYÖRYH-
MÄ/NEPSYTIIMI  
 
Esite ammattilaiselle  
Neuropsykiatrisessa työryhmässä käsitellään alle 16-vuotiaiden lasten 
ja nuorten neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyviä asioita. Työryhmän asi-
akkaita ovat lapset, joilla on selvästi arjen toimintakykyä haittaavia neu-
ropsykiatrisia piirteitä ja joiden hoitamiseksi tavanomaiset päiväkodin ja 
koulun tukitoimet tai vanhempien ohjaus eivät ole olleet riittäviä.  
Nepsytiimin toiminta  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
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Nepsytiimissä suunnitellaan jatkotutkimukset mahdollisen diagnoosin 
tueksi. Lisäksi Nepsytiimi arvioi ja suunnittelee lapsen kuntoutuksen se-
kä huoltajien tarvitseman ohjauksen ja tuen. Samalla tehdään myös 
lapsen toimintaympäristön (koulu/päiväkoti) tukea koskeva suunnitelma. 
Myös lapsen tilanteen jatkoseuranta voi tapahtua nepsytiimin toimesta.  
Nepsytiimiin ohjautuminen  
Nepsytiimiin ohjataan lapset, joilla ilmenee neuropsykiatrisen haastei-
den vuoksi tarve esim. diagnoosin selvittämiseksi ja eri tukitoimien mää-
rittämiseksi.  
Nepsytiimiin ohjataan neuvolan tai koulun terveydenhoitajan ja/tai lää-
kärin tai lasten ja nuorten palveluiden omien erityistyöntekijöiden lähet-
teellä.  
Terveydenhoitaja tai lääkäri laatii lähetteen nepsytiimin käsittelyä varten 
terveydenhuollon Effica -potilastietojärjestelmän kautta TOI-lehdelle 
(toimintaterapia) ja informoivat tästä piikkiviestillä toimintaterapeutti Katri 
Rouhentoa (roukat). Lähetteessä tulee mainita, että kyse on nepsytii-
miin arviosta.  
Erityistyöntekijät ottavat yhteyttä oman yksikkönsä nepsytiimin jäse-
neen.  
Nepsytiimiin arviota varten tulee pyytää etukäteen lapsen vanhemman 
tai huoltajan kirjallinen suostumus (kts. erillinen lupalomake). Kaikkia 
nepsytiimin asiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jatkosuunnitelma 
kirjataan terveydenhuollon potilastietojärjestelmään ja/tai erityistyönteki-
jöiden järjestelmiin. Perheeseen ottavat yhteyttä ne henkilöt, joka aloit-
tavat työskentelyn lapsen ja perheen kanssa.  
Nepsytiimin jäsenet  

 
ouhento  

 
 

ä-
räinen  

 
 

 
 

 
 

 
Tarvittaessa lisätietoa työryhmän toiminnasta saa apulaisylilääkäri 
Tuomo Balkilta (puh. 03-621 2178 ja sähköposti tuo-
mo.balk@hameenlinna.fi 
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LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄ  
Esite ammattilaiselle  

Lasten kuntoutustyöryhmässä käsitellään alle kouluikäisten ja alakou-
luikäisten lasten asioita.  
Työryhmä on moniammatillinen konsultaatioryhmä, joka kokoontuu 
Uppsalatalossa kerran kuukaudessa. Työryhmässä konsultoidaan ryh-
män jäseniä lapsen tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä 
asioissa. Konsultaation edellytyksenä on, että lapsi on jo käynyt perus-
tason erityistyöntekijällä arviossa, ja tiedossa on, mitä työryhmältä halu-
taan. Työryhmässä ei tehdä maksusitoumuspäätöksiä. Lasten kuntou-
tustyöryhmään voidaan tuoda asioita, joissa oppilashuoltotyöryhmän tai 
neuvolatiimin käsittely ei ole riittävä.  
 

hmän puheenjohtajana toimii  
lastenneurologi Tuomo Balk (Terveyspalvelut)  

Rouhento (Lasten ja nuorten palvelut)  
 

 
Puheterapeutti  
Neuvolan tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja  
Konsultoiva erityislastentarhanopettaja  
Oppilashuollon psykologi  
Perheneuvolan psykologi  
K-HKS:n lastenpsykiatriasta lääkäri  
Edustus lastensuojelusta (tarvittaessa)  
Sosiaalityöntekijä lapsiperheiden sosiaalityöstä  
Tapauskohtaisesti lapsen tilanteen parhaiten tunteva henkilö esim. päi-
vähoidosta tai koulusta  

a-
tiota varten tulee pyytää etukäteen lapsen vanhempien/huoltajan kirjalli-
nen suostumus (erillinen lomake). Kaikkia läsnä olevia asiantuntijoita si-
too vaitiolovelvollisuus.  
 

e-
luiten puhelimitse (p.03-6213928).  
 

h-
taiset suunnitelmat kirjataan terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.  
 

suunnitelmat ja päätökset lapsen vanhemmille tai huoltajalle.  
 

2.1.3  Psykoedukaatio 
 

2.1.4  Varhaiskasvatuksen lisäselvittelyt ja tuki 
 

Riihimäki 

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja koordinoi erityisvarhaiskasvatus-
ta omalla varhaiskasvatusalueellaan: 

- vastaa erityisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen suunnittelusta, toteu-
tumisesta ja arvioinnista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa si-
ten, että tukea tarvitsevien lasten kasvua ja kehitystä tuetaan lapsen 
yksilöllisten edellytysten ja tarpeiden mukaisesti 

- havainnoi ja arvioi lapsia/lapsiryhmiä tuen tarpeiden löytämiseksi ja 
tarvittavan tuen järjestämiseksi 
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- vastaa lapsikohtaisten tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmien laati-
misesta, toteutumisesta ja arvioinnista yhdessä perheiden, lasta kun-
touttavien tahojen sekä muiden lapsiryhmässä työskentelevien kanssa 

- vastaa moniammatillisesta verkostotyöstä tukea tarvitsevien lasten 
osalta 

- jakaa erityispedagogista osaamista muulle varhaiskasvatuksen henki-
löstölle ja toimia erityisvarhaiskasvatuksen kehittäjänä ja asiantuntijana 

 
 
Hämeenlinna 
Yhteistyötä vanhempien kanssa ohjaa kasvatuskumppanuus. 
Lastentarhanopettajan, konsultoivan erityislastentarhanopettaja, lapsi-
ryhmän muun henkilöstön sekä erityistyöntekijöiden monialainen yhteis-
työ lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja to-
teuttamisessa on tärkeää. Kelton konsultaation piiriin kuuluvat kaikki 
päivähoito- ja esiopetusryhmät. Integroiduissa erityisryhmissä pedago-
gisesta toiminnasta vastaa erityislastentarhanopettaja. 
Pene-vaka – konsultaatio. Perheneuvolasta kaksi, varhaisen tuen per-
hetyöstä työntekijä, kaksi keltoa ja lapsiryhmän henkilökunta käyvät 
konsultaatiotilanteessa keskustelua ajankohtaisesta haasteesta liittyen 
lapseen tai lapsiryhmään. 
Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetuksessa 
esiopetuksen suunnitelma. 
Mikäli lapsen kehityksessä on pulmia, laaditaan laajennettu varhaiskas-
vatussuunnitelma, esiopetuksessa tehostetun tuen suunnitelma ja eri-
tyisopetuksessa HOJKS. 
Suunnitelmapalavereissa keskustellaan lapsen kasvuun ja kehitykseen 
liittyvistä asioista, myös huolista. Yhdessä sovitaan, miten lasta tuetaan 
kotona ja päivähoidossa. 
Tarvittavat arjen tukitoimet (toimintatavat, opetusjärjestelyt ja oppi-
misympäristö) otetaan välittömästi käyttöön. Suunnitelmia seurataan ja 
tarkistetaan määräajoin. 
Perheen kanssa arvioidaan perheen voimavaroja ja heidän mahdolli-
sesti tarvitsemaansa tuke sekä yhteistyötahoja, joihin perhe voi ottaa 
yhteyttä. Tahoja voivat olla esim. lastenneuvola, perheneuvola, perhe-
työ, lastensuojelu (palvelutarpeen arviointi). Edellä mainittu yhteistyöta-
ho/yhteistyötahot voidaan kutsua palaveriin moniammatilliseen yhteis-
työn aloittamiseksi.  
Vanhemman suostumuksella lapsen tutkimuksiin ohjaamiseksi lapsen 
asia voidaan käsitellä päivähoidon aloitteesta neuvolan moniammatilli-
sessa tiimissä, lasten kuntoutustyöryhmässä tai nepsy-tiimissä. 
Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen ja 

yleinen tuki kuuluu kaikille. Vaikeuksia ehkäistään ennakolta huolehti-
malla hyvästä perushoidosta ja ohjauksesta sekä erilaisilla toimintata-
voilla. Kodin ja päivähoidon/esiopetuksen yhteistyötä tehostetaan ja tar-
vittaessa käytetään konsultoivan erityislastentarhanopettajan konsultaa-
tiota.  Oppimisympäristöä mukautetaan vastaamaan lapsen tarpeita ja 
toimintaa jäsennetään selkeän päivästruktuurin avulla tarvittaessa kuvin 
tai lukujärjestyksellä. Toiminnan ohjaamista voidaan tukea toimimalla 
pienryhmissä, ennakoimalla, palkkiojärjestelmillä ja liikennevaloja käyt-
tämällä. Aikuisen turvallinen läsnäolo ja lapsen minäkuvan tukeminen 
ovat tärkeitä. Erilaisin opetus- ja kuntoutusohjelmin tuetaan kaverisuh-
teiden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä (kaverikerhot, sosiaalisten tai-
tojen vuosisuunnitelma, Askeleittain, Muksuoppi). Myös S2-opetusta pi-
detään tarpeen mukaan. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilme-
tessä ja siinä huomioidaan koko ryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeet.  
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Tehostetun tuen piiriin kuuluvat lapset, jotka tarvitsevat säännöllisem-
pää tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Siinä aikaisempien 
tukimuotojen rinnalla ja lisäksi lapsi saa yksilöllisempää ja suunnitelmal-
lisempaa tukea, joka dokumentoidaan ja jonka toteutumista seurataan 
ja arvioidaan huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa. Kelton konsultaa-
tiotuen lisäksi lapsella voi olla säännöllisesti käytössä vaihtoehtoisia 
kommunikointimenetelmiä (kuvat, viittomat), yksilöllinen harjoitusohjel-
ma (korit), henkilökohtainen päivästruktuuri tai apuväline. Lapsiryhmän 
koko voi olla pienennetty tai käytössä on ryhmäavustajan palvelut. Esi-
opetuksessa tehostettu tuki perustuu yhteistyössä huoltajan kanssa 
laadittuun pedagogiseen arvioon ja tehostetun tuen esiopetussuunni-
telmaan. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kasvun ja oppimisen tavoit-
teet, tarvittavat opetusjärjestelyt, konkreettisesti lapsen tarvitsema tuki 
ja ohjaus sekä ryhmän toimintaan tehtävät muutokset.  
Erityinen tuki on aikaisempien tukimuotojen rinnalla ja lisäksi tapahtu-
vaa suunnitelmallista, kokoaikaista sekä kokonaisvaltaista tukea. Lap-
sen tarpeita huomioidaan ja tuetaan yksilöllisesti arjen eri tilanteissa. 
Lapselle laaditun suunnitelman seuranta toteutetaan yhteistyössä per-
heen, päivähoidon, neuvolan ja kuntouttavan/hoitavan tahon kanssa. 
Erityisen tuen piirissä esiopetuksessa ovat pääsääntöisesti lapset, joilla 
on pidennetty oppivelvollisuus. Yleisen oppivelvollisuuden piiriin kuulu-
ville lapsille voidaan tehdä erityisen tuen päätös, mikäli se on lapsen 
kasvun, kehityksen tai oppimisen turvaamiseksi tarpeen. Erityinen tuki 
perustuu pedagogiseen selvitykseen ja HOJKS:iin (Henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). 

 
2.1.5  Koulun lisäselvittelyt ja tuki 
 

Opiskeluhuolto 

 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287) sekä opiskeluhuollon 
tarkoitus on: 
- edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osalli-
suutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä 
- edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveel-
lisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä ko-
din ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä 
- turvata varhainen tuki sitä tarvitseville 
- turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenver-
tainen saatavuus ja laatu 
- vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena 
kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. 
 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko op-
pilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opis-
kelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. 
 
Koulussa opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja 
oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen 
vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Opiske-
luhuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluter-
veydenhuollon palvelut.  
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Opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antavat opiskelun ja koulun-
käynnin tukea ja ohjausta, joilla: 
- edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä 

opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa 
- tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja 

psyykkisiä valmiuksia. 
 

Terveydenhuoltolain mukaisilla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon pal-
veluilla: 

- edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä opiskelu-
ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 

- edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hy-
vinvointia ja opiskelukykyä 

- tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvit-
tava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin. 

 
Opiskeluhuolto (https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto) 
Lastensuojelulaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417) 

 
Esikoululaisia koskevat samat lait ja säädökset kuin koululaisia. 
 
 
Salassapitokysymykset 

 
Asianomaisen oppilaan tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annet-
tavan suostumuksen merkitystä, hänen laillisen edustajansa yksilöidyllä 
kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen kannalta välttämättömiä 
salassa pidettäviä tietoja pyytää eri tahoilta. 
 
Oppilaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttami-
seen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada 
toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle vi-
ranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oi-
keus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja 
opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämi-
sen edellyttämät välttämättömät tiedot.  
 
Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys 
sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden 
turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun 
muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa 
huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tar-
koittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään ai-
na ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa 
pidettävän tiedon luovuttamiseen. 
 
Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus 
saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tie-
dot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelu-
jen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöltä. 
 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 22, 23 § 

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287) 
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Perusopetuslaki 40 § 

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L8P40) 
 
 
Oppilaan saama pedagoginen tuki 

 
Yleinen tuki 

- tukitoimissa korostuu kodin ja koulun yhteistyö, joustavat ryhmittelyt, 
eriyttäminen, oppilaan ohjaus ja tukiopetus. Tarvittaessa laaditaan ylei-
sen tuen oppimissuunnitelma. 

 
Tehostettu tuki 

- jos yleinen tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai saman-
aikaisesti tukimuotoja 

- pedagogisen arvion perusteella laaditaan oppimissuunnitelma yhdessä 
oppilaan ja vanhempien kanssa 

- aikaisempien tukimuotojen rinnalla painotus siirtyy koulun pedagogises-
sa yhteistyötiimissä organisoitavaan tukeen, samanaikaisopetuksen eri 
muotoihin, opetuksen järjestämiseen riittävän pienissä opetusryhmissä, 
osa-aikaiseen erityisopetukseen ja koulunkäynninohjaajan palveluihin 
 
Erityinen tuki 

- moniammatillisen pedagogisen selvityksen perusteella tehdään erityisen 
tuen päätös, jossa määritellään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, 
mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut 
sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppilaal-
le laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunni-
telma 

- tässä vaiheessa kaikki edellä mainitut tukitoimet ovat edelleen käytettä-
vissä, mutta painopiste on nyt seuraavissa tukimuodoissa: pedagogisen 
yhteistyötiimiin organisoima tuki, apuvälineet, koulunkäyntiohjaajan tuki, 
erityisopetus 
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Oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa 
Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykki-
sen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetus- ja 
oppilaitosyhteisössä. 
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisölli-
senä oppilashuoltona, jolla tarkoitetaan hyvinvointia edistävää toiminta-
kulttuuria. Yhteisöllinen oppilashuolto edistää oppimista, hyvinvointia, 
terveyttä, vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Tärkeää on 
myös opiskeluympäristön terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys. 
Lasten ja nuorten oppilashuollollisesta tuesta huolehtivat kaikki esiope-
tuksen ja koulun opetus- ja kasvatustehtäviin osallistuvat työntekijät yh-
teistyössä vanhempien kanssa. Oppilaan tuen tarpeen ilmetessä siitä 
keskustellaan ensin oppilaan ja tämän vanhempien kanssa. Käyttöön 
otetaan välittömästi tarvittavat tukitoimet. 
 
Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, johon sisältyvät 
oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 
neuvola- kouluterveydenhuollon palvelut. Oppilashuollon tavoitteena on 
lasten psyykkisten, sosiaalisten ja oppimisen valmiuksien tukeminen 
sekä elämänhallinnan lisääminen. 
Tarpeen vaatiessa oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta tavata koululla 
työskentelevää kuraattoria tai psykologia tai terveyteen liittyvissä asiois-
sa kouluterveydenhoitajaa tai koululääkäriä. Ohjaaminen tapahtuu 
useimmiten oppilashuoltoryhmän kautta. Esiopetuksessa oppilashuol-
toon ohjaudutaan konsultoivan erityislastentarhanopettajan kautta. Op-
pilaat ja vanhemmat voivat olla myös suoraan työntekijöihin yhteydessä. 
 
ARVIOINTI JA ERITYISTUKI PERUSTASOLLA 
Oppilashuollon erityispalvelut 
Yksilöllisen oppilashuollon kautta voi saada psykologin ja/tai kuraattorin 
palveluita. Työntekijät voivat antaa koulun henkilökunnalle konsultaatio-
ta oppilaiden koulunkäynnin vaikeuksissa. Palvelussa tehdään myös 
lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvää arviointia ja tar-
vittaessa psykologin tutkimus. Tarjolla on myös ohjausta, neuvontaa ja 
tukikäyntejä lapsille, nuorille ja vanhemmille. Lisäksi järjestetään ryh-
mämuotoista toimintaa sekä luokkakohtaista työskentelyä. 
 
HENKILÖKUNTA JA TYÖNJAKO 
 
Konsultoiva erityislastentarhanopettaja  
Tehtävänä on lapsen yksilöllisen tuen tarpeiden varhainen tunnistami-
nen, tutkimusten tarpeellisuuden arvioiminen sekä tukitoimien järjestä-
misen suunnittelu lapsen arkeen yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, 
lapsen huoltajien ja mahdollisten muiden lapsen ja perheen kanssa 
työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.  
 
Varhaisen tuen menetelmäohjaaja  
Menetelmäohjaaja toimii lapsiryhmissä ja ohjaa ryhmään varhaisen tuen 
menetelmien käyttöä yhteistyössä konsultoivan erityislastentarhanopet-
tajan kanssa. 
 
Neuvola- ja kouluterveydenhoitaja 
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu oppilaan 
terveyden edistäminen. Silloin kun oppilashuoltotyöryhmässä tehdään 
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työnjakoa, oppilaiden terveyttä ja terveydentilaa koskevat asiat hoituvat 
neuvola- tai kouluterveyden- hoitajan kautta. 
 
Neuvola- ja koululääkäri 
Tehtävänä on toimia lääketieteellisenä asiantuntijana oppilaan kasvun 
ja kehityksen 
seurannassa sekä niihin liittyvien ongelmien selvittelyssä. Neuvola- ja 
koululääkärille voi varata ajan terveydenhoitajan kautta. Lääkäri tekee 
lähetteet erikoissairaan-hoitoon.  
 
Koulukuraattori 
Koulukuraattori on koulun sosiaalialan työntekijä. Koulukuraattorin työ-
hön kuuluu yksittäisten oppilaiden ja heidän perheidensä psyykkisen- ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Koulukuraattori osallistuu koko 
kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen. Koulukuraattori toimii yhteis-
työssä oppilaiden, perheiden, koulun työntekijöiden sekä muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa. 
 
Psykologi 
Psykologin työnkuva vastaa osin koulukuraattorin työnkuvaa psyykkisen 
hyvinvoinnin tukemisen osalta. Tämän lisäksi psykologi tekee yksilötut-
kimuksia oppimisvaikeuksiin, tarkkaavuuden pulmiin, neuropsykiatrisiin 
oireisiin ja tunne-elämän vaikeuksiin liittyen. Tutkimustulosten perus-
teella tehdään tarvittaessa lähete erikoissairaanhoidon palveluihin tai 
kuntoutukseen.  
 
Neuropsykiatrinen valmentaja 
Ohjaa neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen opettajaa uusien toimintata-
pojen viemiseksi koulun - ja opetuksen tueksi. Antaa yksilöllistä ohjaus-
ta lapselle ja hänen perheelleen.  
 
Oppilashuollon yhteistyökumppanit 
Tarvittaessa oppilaan ja perheen tueksi kutsutaan muita lasten- ja nuor-
ten palveluiden yksiköitä. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Varhaisen 
tuen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu, Perheneuvola, Perheasiain 
yksikkö, Lapsiperheiden sosiaalityö ja nuorisoikäisten Topparityö. Tar-
peen vaatiessa lapsi tai perhe ohjataan asianmukaisiin muihin palvelui-
hin. 
Puhe- ja toimintaterapia 
Puheterapeutit työskentelevät pääosin alle kouluikäisten lasten kanssa, 
joilla on puheen tai kielen kehitykseen liittyviä pulmia. Puheterapeutit 
arvioivat lasten kielellisiä taitoja, suunnittelevat yksilöllisiä harjoitusoh-
jelmia ja tekevät yhteistyötä perheen, neuvolan ja päivähoidon kanssa. 
Toimintaterapeutti työskentelee alle kouluikäisten ja alakouluikäisten 
lasten kanssa. Hän arvioi ja kuntouttaa  

 lasten päivittäistoimintojen sujumista ja leikkiä 
 karkeamotoriikkaa, kehonhahmotusta ja kehonhallintaa 
 hienomotoriikkaa ja kynänkäyttöä 
 hahmottamistaitoja ja keskittymistä.  

Toimintaterapeutti on usein mukana lapsen neuropsykiatristen piirteiden 
tarkemmassa arvioinnissa. Hän arvioi myös lasten toiminnanohjauksen 
ja aistisäätelyn taitoja. 
Tavoitteena on auttaa lasta saamaan onnistumisia hänen kehitysvai-
heelleen ominaisissa arjen asioissa kuten leikissä ja oppimisessa sekä 
sosiaalisissa suhteissa.  
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Toimintaterapeutin työvälineenä on myös sosiaalipedagoginen hevos-
toiminta. 
 

2.1.6  Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu 
 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
Palvelu on kotiin annettavaa arjen apuna kaikille hämeenlinnalaisille 
lapsiperheille. Kotipalvelun tavoitteena on tukea arjen sujumista ja van-
hempien jaksamista. 
Perheen ottaessa yhteyttä arvioidaan yhdessä palvelun tarve. Palvelun 
kesto voi vaihdella muutamasta tunnista useampaan kuukauteen. 
Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä voi tulla perheeseen avuksi kodin 
hoitamiseen liittyvissä asioissa ja lastenhoidossa. Työntekijän kanssa 
voi myös käydä keskustelua perheen tilanteesta, tuen tarpeesta ja tar-
vittaessa työntekijä voi olla apuna muiden palveluiden järjestämisessä 
Varhaisen tuen perhetyö 
Varhaisen tuen perhetyö on koko perheen kanssa tehtävää arjen haas-
teiden yhdessä ratkaisemista, keskustelua, yhdessä tekemistä ja arjen 
hallintaa tukevaa työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. 
 
Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan kotona. Perhetyössä 
asiakkaana voi olla jo raskausaikana ja/tai kun perheessä on 0 – 12 
vuotias lapsi/lapsia. 
Palvelua voi tilata, kun perheen tilanteeseen voi liittyä erilaisia haastei-
ta, kuten 
• vanhempien uupumusta 
• vanhemmuuden tuen tarvetta 
• vauva-arki väsyttää ja unet jäävät vähiin 
• lapsen kasvatukseen tai erityispiirteisiin liittyviä kysymyksiä 
• perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksessa on ongelmia 
• parisuhde takkuilee  
• vanhemmat ovat eroamassa tai jo eronneet ja siihen liittyy pulmia 
• perheessä on äkillinen kriisi tai elämäntilanteen muutos 
 
Lapsiperheiden sosiaalityö 
Lapsiperheiden sosiaalityön perusajatuksena on tukea lapsiperheiden 
arjen sujumista sekä yhdessä perheen kanssa ratkoa aikuisten ja lasten 
elämään liittyviä ongelmatilanteita esimerkiksi sosiaalityön, perhetyön ja 
kotipalvelun tuella. 
Yhteistyötä tehdään myös perheen läheisten ja perhettä tukevien mui-
den tahojen kanssa. 
Palvelussa voidaan selvittää ja tukea aikuisten omaan elämänhallintaan 
liittyviä vaikeuksia ja antaa neuvontaa käytettävissä olevista palveluista.  
Osana lapsiperheiden sosiaalityötä voidaan selvittää asumiseen liittyviä 
kysymyksiä, perheen taloudellista tilannetta ja siihen liittyviä tuen tarpei-
ta sekä päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämi-
sestä. 
Tarvittaessa laaditaan yhteinen suunnitelma sovittujen tavoitteiden to-
teutumisen tueksi. 
Perheasiain sovittelu SOPU 
Lasten selviytymistä vanhempiensa erosta tukee vanhempien halu hoi-
taa lasten asiat sopimalla niistä yhdessä. Perhesovittelussa pyritään 
auttamaan vanhempia sopimaan lasten asioista mahdollisista erimieli-
syyksistä huolimatta. Tavoitteena on auttaa löytämään sellaisia raken-
tavia ratkaisuja, jotka turvaavat vanhemmuutta eron jälkeen. 
 

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Perheiden-palvelut/Tukipalveluja-perheille/Ryhmatoiminta/
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Perheiden-palvelut/Tukipalveluja-perheille/Ryhmatoiminta/
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Perhesovittelijat tarjoavat apua vanhempien välisen keskuste-
lun edistämiseksi. Tavoitteena on lasten suhteiden säilyminen molem-
piin vanhempiinsa sekä perheen arjen sujuminen. 
Sovittelussa pohditaan sellaisia lasten asioiden järjestämiseen liitty-
viä kysymyksiä, joista vanhempien on vaikea päästä yksimielisyy-
teen. Elatusmaksuasioita hoitavat lapsen kotikunnan lastenvalvojat. 
Perhesovittelija on ulkopuolinen ja puolueeton. Perhesovittelijan tavoite 
on auttaa vanhempia löytämään omalle perheelleen sopivat ratkai-
sut. Perhesovittelija on perheiden kanssa työskentelemään tottu-
nut ammattilainen. Sovittelussa on läsnä kaksi perhesovittelijaa. 
 
Sovittelu alkaa molempien vanhempien erillisellä alkutapaamisella, jos-
sa vanhemmille kerrotaan sovittelusta. Lisäksi kartoitetaan lapsiin liitty-
vät asiat, joista vanhempien pitäisi sopia. Sovittelun aikana vanhempia 
tavataan 1-3 kertaa joko yhdessä tai erikseen.  
Perheasiain sovittelu on maksutonta ja ehdottoman luottamuksellis-
ta. Sovitteluun hakeudutaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan 
alueelta. 
Perheasioiden sovittelu perustuu avioliittolain 5. lukuun. 
 
Riihimäen lasten- ja nuorten palvelut 
Mäkikujan perhetupa 

Mäkikujan Perhetupa on Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toi-
mintayksikkö, joka sijaitsee kaupungin vanhan lastenkodin tiloissa. Per-
hetuvalla työskentelee osa Perhepalveluiden sosiaaliohjaajista. 
Perhetuvan palvelut on tarkoitettu sosiaalihuollon (Shl 1301/2014) tai 
lastensuojelun (Lsl  417/2007) asiakkuudessa oleville riihimäkeläisille 
perheille. Palvelut ovat tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja 
heidän perheilleen sekä alle 21-vuotiaille jälkihuollon piirissä oleville 
nuorille aikuisille. Palveluiden piiriin asiakkaat tulevat suunnitellusti las-
tensuojelun sosiaalityöntekijöiden tai palveluneuvonta ja – arviointiyksi-
kön työntekijöiden tilauksesta.  
Perhearviointi – perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksi-
en arviointimenetelmä 

Perhetuvan sosiaaliohjaajat ovat kouluttautuneet perheterapian kentäs-
tä nousevan koko perhettä ja perheenjäsenten keskinäisiä suhteita ar-
vioivan Perhearviointi-menetelmän käyttöön.   
Perhearviointi on Arnon Bentovimin ja Lisa Millerin (2006) kehittämä ar-
viointimenetelmä, jonka keinoin voidaan kuvata perheen toimintakykyä, 
vahvuuksia ja vaikeuksia hyvin yksityiskohtaisesti.  
Lähde – perheiden varhainen tuki 

Työskentely on sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella tarjot-
tavaa, lyhytkestoista (noin viisi tapaamista) tukea perheen tilanteen 
vahvistamiseksi sosiaaliohjauksen keinoin. Työskentelyssä painottuu 
neuvonta, ohjaus ja perheen tilanteen arviointi.   
Puro – ennaltaehkäisevä perhetyö 

Työskentely on sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella tarjot-
tavaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista muutostyötä. Työskentely sisäl-
tää säännölliset tapaamiset (1-2 kertaa viikossa) perheen kanssa ja 
työskentelyn tarvetta arvioidaan kolmen kuukauden jaksoissa kerral-
laan. Pisimmillään työskentelyn kesto on yksi vuosi. Työskentely voi 
kohdistua koko perheeseen tai yhteen perheen jäseneen. Työskentelyn 
sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä perheen ja perheen asioista 
vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.  
Koski – tehostettu perhetyö 
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Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain nojalla tarjottavaa erittäin tiivis-
tä tukea perheelle, joka suunnitellaan yhdessä perheen ja perheen asi-
oista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentely voi sisältää tar-
vittaessa kolmesta viiteen viikoittaista tapaamista ja työskentelyn tarvet-
ta ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuukauden jaksoissa. Tehos-
tettua perhetyötä tarjotaan perheelle pisimmällään puolen vuoden jakso 
kerrallaan.  
 
Hämeenlinnan kaupungin palvelut 

Toppari 
Toppari on pääosin 11-17-vuotiaille suunnattu tukipalvelu. Nuorella voi 
olla psyykkisiä tai sosiaalisia vaikeuksia, usein myös koulunkäynnissä 
ilmenee pulmia. Nuorella voi olla myös perheessä jonkinlainen kuormit-
tava tilanne, johon ulkopuolista apua tarvitaan. 
Palvelussa on kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, kaksi sosiaaliohjaajaa, 
psykologi ja lähitutor, jonka työtehtäviin kuuluu erityisesti vaikeissa kou-
lunkäynnin ongelmissa olevien tukeminen opinnoissaan. 
Asiakkaiden kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma, joka voi pitää si-
sällään yksilö- ja tai perhetapaamisia. Työskentely sisältää usein toi-
minnallisten menetelmien hyödyntämistä sekä ryhmätoimintaa. Palve-
lussa on mahdollista tehdä myös psykologin tutkimus. 
 

 
 
Vammaispalvelu 
Palveluiden piiriin kuuluvat kehitysvammalainmukaiset etuudet ja palve-
lut (palveluohjaus, tilapäishoito kotiin tai perhehoito tai hoito palveluyk-
sikössä). Vaikeavammaisille myönnetään vammaispalvelulain mukaisia 
etuuksia ja palveluita ( koutsaus, kotiin annettavat palvelut, palveluasu-
minen) sekä omaishoidon tuki ( taloudellinen etuus ja tukipalvelut esim. 
tilapäishoito) 
Kotikäynnillä tehdään palvelutarpeenarviointi, käydään läpi lapsen 
avuntarve ja päivän kulku ja tuen päivittäinen tarve. Arvioinnin myötä tu-
tustutaan asiakkaan todelliseen tilanteeseen, ohjataan ja neuvotaan se-
kä autetaan lomakkeissa, ollaan mukana verkostossa jne. Työssä van-
hempien tukeminen tärkeää samoin kuin vertaistuen järjestäminen. 



31(53) 

 

Kotikäynneillä tulee usein esiin vanhempien väsyneisyys, lasta pitää oh-
jata ja valvoa jatkuvasti, perheen vapaa-aika on rajattua, vuorovaikutus 
ja  lapsen haastava käytös tuo pulmia arkeen. Jos lapsi on vaikeavam-
mainen, on usein myös paljon palveluita ja erilaisia asiantuntijoita, mikä 
joskus lisää tilanteen kuormittavuutta. 
 
 
 
Lastensuojelu 
Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteute-
taan silloin kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina.  Asiakas-
suunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoi-
tus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat 
lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Kyse on lastensuojelutyöstä, jo-
ta tehdään lastensuojelun sosiaalityössä, kun on päätetty, että lapsi tai 
nuori on lastensuojelun asiakas. 
 
Lastensuojeluilmoitus:  
Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvolliset tahot ovat velvollisia 
viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosi-
aalihuollosta vastaavalle toimielimelle lapsesta jonka 

- Hoidon tai huollon tarve 
- Kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 

- Oma käyttäytyminen 
 
Edellyttää mahdollista lastensuojeluntarpeen selvittämistä 
Tämä voi tarkoittaa vaikkapa seuraavia tilanteita: 
 lapsi on huonosti hoidettu tai 
 pieni lapsi on yksin ulkona iltamyöhään tai 
 lapsi itkee jatkuvasti 
 jos epäilet, että lasta pahoinpidellään tai kohdellaan muu   

toin huonosti 
 lapsi/nuori käyttää päihteitä tai on sekaantunut rikoksiin 
 lapsi vahingoittaa itseään 
 
Neljä tärkeää seikkaa liittyen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen: 
1. Lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei voi delegoida! 
2. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä vaikka on tieto, että samasta tilan-
teesta on tehty jo jonkun toisen ammattikunnan toimesta ilmoitus 
3. Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ei vaikuta se, onko lapsi jo 
lastensuojelun asiakkaana vai ei! 
4. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen pitää uusia jos lapsen tilantee-
seen ei tule muutosta tai se pahenee 

 
Lastensuojelun tukitoimet: 
Tavoitteena on edistää lapsen myönteistä kehitystä ja tukea vanhem-
muutta. Työ tehdään yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa ja 
se perustuu perheen kanssa yhdessä laadittuun suunnitelmaan. Taval-
lisin lastensuojelun tukitoimista on perhetyö. 
 

 Lasta ja perhettä voidaan tukea taloudellisesti ja muilla tavoin (esim. 
lapsen harrastuksen tukeminen). Perheiden lomailua ja virkistystä voi-
daan tukea. Koko perhe voi osallistua perhearviointiin tai –
kuntoutukseen. Lapsille ja vanhemmille järjestetään vertaisryhmätoimin-
taa. 
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 Lapsi voi saada tukiperheen, jossa hän voi viettää tavallisimmin viikon-
lopun kuukaudessa. 

 Lasta ja perhettä voidaan ohjata muiden viranomaisten hoidon piiriin. 
 Lapsi voidaan sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon avohuollon tukitoimena, 

jos kaikki osapuolet suostuvat siihen.  
 Huostaanotto on lastensuojelun viimeinen keino. Päätöksen huos-

taanotosta tekee johtava sosiaalityöntekijä (jos kaikki osapuolet suostu-
vat siihen) tai hakemuksesta hallinto-oikeus (tahdonvastainen). 

 
Hausjärven kunnan sosiaalipalvelut 
Hausjärven kunnan sosiaalipalvelut on tarkoitettu sosiaalihuollon (Shl 
1301/2014) tai lastensuojelun (Lsl  417/2007) asiakkuudessa oleville 
perheille. Palvelut ovat tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja 
heidän perheilleen sekä alle 21-vuotiaille jälkihuollon piirissä oleville 
nuorille aikuisille. Palveluiden piiriin asiakkaat tulevat lastensuojeluilmoi-
tusten tai sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen perusteella.  
Lapsiperheiden palveluihin kuuluu ennaltaehkäisevänä työntekijänä 
Lounatuulen perhetyöntekijä, joka on sosiaalitoimen palkkaama ja toimii 
matalankynnyksen palveluna, jota tarjotaan neuvolan kautta lapsiper-
heisiin.  Sosiaalitoimi  on myös palkkaamassa koulujen käyttöön psyki-
atrista sairaanhoitajaa, joka aloittaa marraskuussa 2016.  
Sosiaalitoimeen voi olla yhteydessä soittamalla (yhteystiedot lopussa) 
tai kirjallisella hakemuksella. Yhteydenottoja voi tehdä sosiaalihuoltolain 
mukaisena yhteydenottona, jonka jälkeen tehdään palvelutarpeen arvio. 
Yhteydenoton voi tehdä perhe itse tai yhteistyökumppanit (tai ilmoitus-
velvolliset) yhdessä  asiakkaan kanssa tai heidän luvallaan tai kuka ta-
hansa lapsen tai perheen tilanteesta huolestunut. Tämän jälkeen on 
mahdollista saada alla mainittuja palveluja arvioidun tarpeen mukaan.  
Jos huoli on hyvin vakava (huolta ei tarvitse osata itse arvioida, voi olla 
vain yhteydessä ja asiantuntijat tekevät arvion), on mahdollista tehdä 
myös lastensuojeluilmoitus, josta seuraa yleensä lastensuojelutarpeen 
arviointi. Myös tässä arvioidaan mitkä palvelut ovat mahdollisesti tar-
peen.  
Kun yhteydenotto sosiaalitoimeen on tullut,  aloittaa lapsiperheiden so-
siaalityö, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, vastaava sosiaalioh-
jaaja ja sosiaaliohjaajia (aikuis ja lapsiperhepuolen).  Perheen tilanne 
pyritään selvittämään tarpeeksi perusteellisesti ja arvioimaan ja etsi-
mään sopivat palvelut.  Yhteistyötä pyritään tekemään perheen verkos-
tojen kanssa, sekä perheen  läheisten, että yhteistyökumppanien kans-
sa. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä on pyritty aktiivisesti kehittä-
mään ja lisäämään.  Sosiaalityön osana on myös neuvottelut, ongelmi-
en ratkaisun etsiminen ja ohjaus ja neuvonta sekä palveluiden  tavoit-
teiden asettaminen ja seuranta. Sosiaalityöhön liittyy myös asumiseen 
liittyvissä ja taloudellisissa asioissa tukeminen tarvittaessa.  
Palveluihin kuuluu kotipalvelu ja kotipalvelun perhetyö, joka voi sisältää 
esim lastenhoitoa, erityishoitoa tarvitsevan lapsen tukemista, kodin päi-
vittäisissä askareissa auttamista, tukea ja ohjausta arjen haasteissa,  , 
perheen vanhempien toimintakyvyn vahvistamista.  Apu on usein kork-
reettista apua kotiin.   
Perhetyö tai sosiaaliohjaus  on esim.  perheen kanssa tehtävää arjen 
ongelmatilanteiden ratkaisemista  yhdessä, keskustelua, toiminnallista 
työskentelyä sekä  ohjausta ja neuvontaa. Kotiin annettava perheohjaus 
voi olla esim.  vanhemmuuden tukemista/ vanhempien hyvinvoinnissa 
tukemista, perheen vuorovaikutuksen vahvistamista,  lapsen  säännölli-
sen päivärytmin tukemista, harrastuksiin ohjaamista,  perheen sosiaalis-
ten verkostojen laajentamista tai  verkostoyhteistyötä.  
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 Yhdessä pyritään rakentamaan tavoitteet ja keksimään keinot niiden 
saavuttamiseksi. Perhetyö voi olla sosiaalihuoltolain tai lastensuojelu-
lain  perusteella tulevaa.  Perhetyötä voidaan rakentaa myös intensiivi-
seksi. Intensiivityötä on myös ostettu perheen kuntoutuksena.  
Palveluina on myös tukihenkilöiden (myös ammatillisten tukihenkilöiden) 
ja tukiperheiden palvelut. Käytössä on myös kokemusasiantuntija.  
Vammaispalveluohjaajan työhön  kuvaan kuuluu  aspergerdiagnoosillis-
ten  auttaminen sekä myös muita vammaisryhmiä kuten psyykkisesti 
sairaita. 
 
 

2.1.7  Kolmannen sektorin tuki ja palvelut 
 

Kanta-Hämeen perhetyö ry 
MLL sekä alueen yhdistykset 
HOPE ry 
 
 

3 Oireilu haittaa päivittäisiä askareita 

 
3.1 Arviointi ja tuki perustasolla 
 

3.1.1  Perusterveydenhuollon erityistyöntekijät 
 
Arviointi ja erityistuki perustasolla Riihimäen seudun tk ky 
 
Perusterveydenhuollon erityistyöntekijät 

- puheterapeutit 
- lasten toimintaterapeutti 
- fysioterapeutti 
- Terveyskeskuksen kuntayhtymässä ei ole psykologipalveluja alle 13-

vuotiaille, vaan psykologipalvelut lastenneuvolaikäisille tapahtuvat per-
heneuvola toimesta tai ostopalveluna (kognitiivinen tutkimus kehitysvii-
ve-epäilyissä). Kouluikäisten psykologipalvelut tapahtuvat koulupsyko-
logien tai perheneuvolan toimesta.  

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alueella toimii mo-
nialainen lasten kuntoutustyöryhmä, jossa on asiantuntijalääkärinä las-
tenneurologi Tuomo Balk. 

 
3.1.2  Perheneuvola 
 

Hämeenlinnan Perheneuvola 
 
 Perheneuvolaan voidaan ohjata, jos 
lapsella on toimintakykyä  

 , sosiaalista selviytymistä, kehitystä vaarantavia tunne-elämän tai käyt-
täytymisen vaikeuksia ja vanhemmilla on tuen tarvetta vanhemmuuteen 
ja lasten kasvatukseen 

 lapsella pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa eikä päi-
väkodin tai koulun omista tukitoimista ole riittävästi apua 

 perheessä on jatkuvia ristiriitoja ja vuorovaikutusongelmia tai vanhem-
milla parisuhdeongelmia, jotka haittaavat perheen arkea tai vaarantavat 
lapsen kehitystä 

 perheessä on kohdattu menetyksiä tai suuria muutoksia ja tarvitaan per-
heen verkostojen ulkopuolista apua 

 perheessä harkitaan avioeroa tai on jo erottu ja lasten asioista on huolta 
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Perheneuvolassa on käytössä nopeutettuja aikoja, jolloin käynnille pää-
see saman tai seuraavan viikon aikana. Nopeutetut ajat on suunnattu 
mm. vauvaperheiden tilanteisiin, perheväkivaltatilanteisiin, itsetuhoisesti 
käyttäytyvien lasten asioihin ja perhettä kohdanneisiin äkillisiin mene-
tyksiin tai muutoksiin. 
 
Perheneuvolan toimintamuotoja ovat 

 ohjaus ja neuvonta 
Ohjausta ja neuvontaa sisältyy erityisesti palvelutarpeen arvioinnin vai-
heeseen, mutta myös perheneuvolan työskentelyyn sisältyy vanhempi-
en ohjausta ja neuvontaa. 

 psykologiset, sosiaaliset ja lääketieteelliset tutkimukset 
Lapsen tutkimuksissa selvitetään lapsen suhtautumista itseensä, psy-
kososiaalista kehitystasoa ja oppimisen edellytyksiä. Lapsen tutkimuk-
seen sisältyy myös vanhempien haastattelu, jonka tavoitteena on kar-
toittaa lapsen kehitystä, vanhempien omaa kiintymyshistoriaa sekä per-
heen rakentumisen historiaa ja vanhempien kasvatusnäkemyksiä ja- 
käytäntöjä ja voimavaroja. 
Parisuhteen asioissa kartoitetaan vanhempien parisuhdetta, sen toimi-
via puolia ja kipukohtia ja tavoitteena on edistää vanhempana toimimi-
sen voimavaroja.  
Perhetutkimuksessa keskitytään perheen keskinäisen vuorovaikutuksen 
asioihin. Tutkimuksessa selvitetään vanhempien omaa perhehistoriaa, 
odotuksia ja mielikuvia nykyisestä perheestä sekä perheen muutostar-
peita ja perheen hyväksi havaitsemia tapoja toimia. Samalla kartoite-
taan myös perheen verkostot ja tuen tarpeet. 

 perhe-, pari- ja yksilöterapeuttiset hoidot 
Työskentely aloitetaan aina yhteisen suunnitelman tekemisellä. Suunni-
telmaan kootaan työskentelyn tavoitteet, sisältö ja menetelmät sekä ai-
kataulutus. Tärkeää on myös käydä keskustelu perheen voimavaroista 
työskentelyä ajatellen. 
Terapeuttiset hoidot ovat pääsääntöisesti alle 20 käynnin prosesseja. 
Lapsen yksilökäynteihin liittyy aina vanhempien kanssa työskentelyä ja 
lapsen ja vanhempien ja koko perheen tapaamisia. 
Perheterapia sisältää käyntejä eri kokoonpanoissa. Pariterapiassa 
käynnit voivat olla yhteis- ja yksilökäyntejä. Verkostotyötä tehdään tar-
peen mukaan esim. päivähoidon, terveydenhuollon, lastensuojelun ja 
koulun kanssa. 
Perheneuvolassa on mahdollisuus kriisi- ja traumaterapiaan. Lapsen ja 
vanhemman vuorovaikutuksen pulmia hoidetaan myös theraplay-
terapialla. 

 lasten ja vanhempien ryhmät 
Perheneuvola järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa fo-
kusoituja, kestoltaan rajattuja ryhmiä lapsille ja vanhemmille kuten ero-
ryhmä, vilkkaitten lasten ja heidän vanhempien ryhmä, 3-5 vuotiaiden 
voimakastahtoisten lasten perheille suunnattu Poppaset, väkivaltaa 
nähneiden lasten ryhmät, sisarusryhmät.  

 verkostotyöskentely 
Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen verkostojen kanssa. 

 konsultaatio, työnohjaus ja koulutus 
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Riihimäen Perheneuvola 
 
Riihimäen perheneuvola palvelee riihimäkeläisiä, hausjärveläisiä, loppi-
laisia ja tervakoskelaisia  
0–13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Riihimäen osalta palvelut 
ovat tarjolla myös yläkouluikäisille nuorille ja heidän perheilleen. 
 
Meihin kannattaa ottaa yhteyttä, kun:  

 lapsellasi on pulmia kotona, päivähoidossa, 
koulussa tai kavereiden   kanssa 

 olet huolissasi 
lapsesi käyttäytymisestä, mielialasta, kuormit-
tuneisuudesta, aggressiivisuudesta tai pelois-
ta 

 toivot keinoja tai 
tukea lapsesi kasvattamiseen tai vanhempana 
jaksamiseen 

 lastasi tai perhettäsi on kohdannut menetys 
tai suuri muutos 

 toivot selvittelyapua perheesi ristiriitatilantei-
siin  

 toivot apua parisuhteen ongelmiin 

 harkitset avio-/ avoeroa tai perheesi tarvitsee 
apua erosta selviämiseen 

 
Tarjoamme perheille keskusteluapua sekä tutkimusta ja hoitoa lapseen 
ja perhetilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Teemme työtä yhdessä 
lapsen ja koko perheen kanssa. Toisinaan tarvitaan yhteistyötä esim. 
lapsen opettajan, terveydenhoitajan tai päivähoidon työntekijän kanssa. 
Nämä yhteydenpidot tapahtuvat aina perheen luvalla ja mahdollisissa 
yhteistyötapaamisissa perheet ovat aina itse mukana.  
 
Työmuotojamme ovat: 

 puhelinneuvonta 

 ohjaus ja neuvonta 

 lapsen ja perhetilanteen arviointi, tutkiminen 
ja hoito 

 yksilö-, pari-, perhe-, ja vuorovaikutustera-
peuttinen työskentely 

 hoidolliset ryhmät (mm. Ihmeelliset vuodet -
vanhempainryhmä haasteellisesti käyttäytyvi-
en lasten vanhemmille) 

 avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu 
vapaaehtoisena keskustelumahdollisuutena 
avio- tai avoeroa miettiville tai avioeroon pää-
tyneille vanhemmille. 

 
Perheneuvolapalvelut ovat: 

 luottamuksellisia 

 maksuttomia 

 vapaaehtoisia 

 lähetettä ei tarvita 
 
Työryhmäämme kuuluu:  

 psykologeja 
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 sosiaalityöntekijöitä 

 palvelusihteeri 

 konsultoiva lastenpsykiatri 
 
Perheet varaavat itse ajan perheneuvolasta. Ilmoittautuminen asiak-
kaaksi tapahtuu puhelimitse.  Perheneuvolassa on puhelinajat  
ma-to klo 11–11.30. Muuna aikana otamme vastaan soittopyyntöjä. 
 
Riihimäen perheneuvolan kotisivu: www.riihimaki.fi/perheneuvola 
 

3.1.3  Epäily lapsen psyykkisestä häiriöstä/voimakas huoli 
 
Lääkärin arvio lapsen tilanteesta. 
 

3.1.4  Lastenpsykiatrista konsultaatiota perustasolle 
 

KHKS lastenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmä 
Konsultaatiotyöryhmässä työskentelee osa-aikaisesti lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti/mth sekä 
kaksi sairaanhoitajaa.  
Konsultaatiopuhelut ti-pe klo 12.30 – 14.00. Mahdolliset konsultaa-
tiokäynnit maanantaisin.  
 

 
 

4 Oireilu aiheuttaa vakavaa haittaa ja vaikeuttaa selviytymistä eri ympäristöissä 

 
4.1 Diagnostiikka ja hoito erikoissairaanhoidossa 
 

4.1.1 . Indikaatiot erikoissairaanhoitoon lähettämiseen 
 

Kiireetön lähete 
 

 Lapsella selvä psyykkinen häiriö tai lapsen toimintakyky on alentunut 
psykosiaalisten oireiden vuoksi 

 Psyykkinen oireilu pitkittyy vaikka kuormitustekijät ovat korjaantuneet 

 Lapsella on tarve yksilölliselle laaja-alaiselle hoito- ja kuntoutussuunni-
telmalle, jota ei pystytä perusterveydenhuollossa toteuuttamaan 

 Perheiden vaikea-asteiset vuorovaikutushäiriöt 

 Lapsen oireilun lisäksi perheellä moniongelmaisuutta, riskitekijöiden 
kasaantumista 

 Perusterveydenhuollon ja perustason tuella ja hoidolla ei ole saavutettu 
tulosta 

 
 
Kiireellinen lähete tai päivystyslähete 
 

 Epäily vakavasta mielenterveydenhäiriöstä: 
 
 -itsetuhoisuus  
 -psykoottisuus tai sen epäily 

-vakavat impulssikontrollin häiriöt (vakava väkivallan uhka, 
kontrolloimaton väkivaltaisuus) 

 
 -vakava syömishäiriö 

http://www.riihimaki.fi/perheneuvola
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 -lapsen päihdehäiriö 
 

 Epäiltäessä lapsen kaltoinkohtelua    
 
-Perusterveydenhuollossa arvioidaan alustavasti lapsen ja hänen per-
heensä ensiavun, tuen ja   
hoidon tarvetta, ohjataan lapsi erikoissairaanhoidon tutkimuksiin ja teh-
dään lastensuojeluilmoitus. 
 

 Hyväksikäyttöepäilyn selvitysprosessi etenee poliisin esitutkinnan 
kautta ja tästä informoidaan vanhempia 

 

 Kanta-Hämeen osalta oikeuspsykiatriset tutkimukset on keskitetty 
TAYS lastenpsykiatrian oikeuspsykiatriseen työryhmään 

 
Päivystysohje 
 
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä, Hämeenlinna, Lasten-
psykiatria 
 
Lastenpsykiatriset päivystysasiakkaat hoidetaan virka-aikana seuraa-
vasti: 
Lastenpsykiatrinen päivystysasiakas ohjataan Kanta-Hämeen keskus-
sairaalan päivystykseen lääkärin arvioon, joka ottaa tarvittaessa yhteyt-
tä lastenpsykiatrian yksikön akuuttitiimiin. Mikäli akuuttitiimin työntekijöi-
tä ei tavoiteta, niin tällöin päivystäjä lääkäri ottaa yhteyttä lastenpsykiat-
rian yksikön sihteeriin tai aikuispsykiatrian päivystäjään. 
 
Lastenpsykiatriset päivystysasiakkaat hoidetaan virka-ajan ulkopuolella 
seuraavasti: 
Lastenpsykiatrinen päivystysasiakas ohjataan Kanta-Hämeen keskus-
sairaalan päivystykseen lääkärin arvioon, joka ottaa yhteyttä aikuispsy-
kiatrian päivystäjään. Aikuispsykiatrian päivystäjällä on mahdollisuus 
tarvittaessa konsultoida ERVA-alueen (Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, 
Kanta-Häme, Päijät-Häme) lastenpsykiatrian puhelinpäivystäjää. Las-
tenpsykiatrian puhelinpäivystäjän numero on tarkoitettu vain viran-
omaiskäyttöön ja Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsykiatristen 
päivystysasiakkaiden kohdalla aikuispsykiatrian päivystäjän käyttöön. 
Lastenpsykiatrian puhelinpäivystys on puhelimessa toteutettavaa kon-
sultaatiota ja lastenpsykiatrian päivystäjä ei saavu paikalle tekemään 
arviota asiakkaasta. Puhelinpäivystäjä vastaa konsultaatioihin joltakin 
ERVA-alueen paikkakunnalta. 
KHSHP lastenpsykiatrian yksikön ollessa suljettuna (esim. kesäsulku) 
voi aikuispsykiatrian päivystäjä olla yhteydessä virka-aikana TAYS las-
tenpsykiatrian yksikköön (03-311611 TAYS / keskus) ja virka-ajan ulko-
puolella ERVA-alueen puhelinpäivystäjään ja/tai TAYS lastenpsykiatrian 
yksikköön. 
 
Sosiaalipäivystys 112 
 
Akuuteissa perhettä koskevissa kriisitilanteissa (esim. onnettomuus, lä-
heisen menettäminen) otetaan yhteys Hyvinkään Kriisikeskukseen, jo-
hon saa yhteyden sosiaalipäivystyksen kautta. 

4.1.2  Lähete  
 

Lähetekäytäntö: 
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1. Kiireetön lähete: B1-lähetepohja, Lastenpsykiatrian yksikön apulo-
make, lääkärin täyttämä LAPS-lomake 

2. Kiireellinen lähete: B1-lähetepohja ja lääkärin täyttämä LAPS-
lomake tai tarkkailulähete M1-lomakepohjalle 

Ohessa Lastenpsykiatrian lähetteen apulomake / tiedot, jotka tarvitaan 
B1-lähetteeseen tai B1-lähetteen liitteeksi.  
 
Lähettämisen syy: 
Lapsen äidin nimi, osoite, puhelin: 
Lapsen isän nimi, osoite, puhelin: 
Huoltajuus:   yhteishuoltajuus    yksinhuoltajuus  

  äiti isä 
Lapsi asuu sijaiskodissa:  kyllä ei 
Sijaiskodin nimi, yhteyshenkilö ja puhelinnumero: 
Koulu/päiväkoti: 
Onko sosiaalitoimi lapsen asioissa mukana? 
Sosiaalitoimen toimipiste, työntekijän nimi ja puhelinnumero: 
Huoltaja/huoltajat ovat tietoisia lähetteen laatimisesta:  kyllä 
 ei 
Yhdyshenkilö lapsen tutkimuksen ja hoidon aikana:  
Lapsen ja perheen tilanteen parhaiten tunteva ammattihenkilö, nimi, 

toimipiste ja puhelinnumero: 
Esitiedot: 
Perhetilanne: 
Varhaisvaiheen kehitys: 
Lapsen psyykkinen tilanne aiemmin: 
Mahdolliset traumaattiset tapahtumat lapsen/perheen elämässä: 
Muut mahdolliset merkittävät taustatiedot: 
Opettajan/päiväkodin kuvaus lapsen tilanteesta (tarvittaessa liite): 
Nykyinen oireilu ja huoli: 
Kuka huolestui lapsesta ensimmäisenä: 
Lapsen toimintakyky koulussa/päiväkodissa/kotona: 
LAPS-lomakkeen pistemäärä: 
Lapsen näkemys omasta ongelmastaan: 
Perheen näkemys lapsen ongelmasta: 
Tutkimukset ja annettu hoito: 

Psykologiset tutkimukset, terapiat, lääkehoito, sairauslomat, muut: 
Perheneuvolan nimi: 
Muut tutkimus/hoitopaikat: 
Perheelle tarjotut ja perheen käyttämät sosiaalitoimen tukitoimet: 
Lähiverkoston tuki: 
Somaattinen tutkimus (kliininen status, RR, tarvittavat laboratoriotutki-
mukset): 
Jatkohoito 
Perustasolla hoidosta vastaa, nimi, ammatti, toimipiste, puhelin: 
Jatkohoidosta vastaava työntekijä tarvitsee loppulausunnon  kyllä 
 ei 
Huoltajien suostumus edellä oleviin tiedon hankintoihin ja viranomaisyh-
teistyöhön:  on saatu kaikkiin  ei ole saatu seu-
raaviin: 
 

4.1.3  Lastenpsykiatrinen tutkimus erikoissairaanhoidossa 
 

4.1.4  Tutkimus ja hoito KHKS lastenpsykiatrian yksikössä 
 

Lastenpsykiatria KHKS Hämeenlinna 
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1 Lastenpsykiatrian avohoito 
Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaana poliklinikalle lähe-
tettyjä lapsia perheineen. Lapsen ja hänen perheensä tutkimukseen ja 
hoitoon osallistuvat erikoislääkäri (lastenpsykiatri), hoitajat, psykologi, 
toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. 
 
Toimintamuotoja ovat psykiatriset ja psykologiset tutkimukset, toiminta-
terapiatutkimukset, perhe- ja verkostotyö, ryhmämuotoiset hoidot ja va-
kavien kriisitilanteiden selvittely. 
Lapsen ja hänen perheensä kanssa tehtävä työskentely on luottamuk-
sellista yhteistyötä. 
 
2 Lastenpsykiatrian osasto 

 Osastolla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia, joilla on va-
kavia psyykkisiä häiriöitä. Tutkimukseen ja hoitoon osallistuvat eri-
koislääkäri, hoitajat, psykologi, toimintaterapeutti ja sosiaalityönteki-
jä. 
 
Toimintamuotoja ovat yksilö- ja yhteisöhoito, toiminnalliset ryhmät 
sekä perhe- ja verkostokeskeinen työskentely, psykiatriset ja psyko-
logiset tutkimukset ja toimintaterapiatutkimukset. 
 
Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Mikäli lapsella on hoito-
kontakti perheneuvolaan, tulee lähete olla myös sieltä.  
 

3 Sairaalakoulu 
Sairaalakoulussa annetaan kotikunnan opetussuunnitelman mukaista 
tai oppilaan oman oppimissuunnitelman / HOJKS:n mukaista opetusta. 
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan erityisvaikeudet ja vahvuudet. 
Sairaalakoulu sijaitsee osaston välittömässä läheisyydessä. 

 
Lastenpsykiatrianpoliklinikan akuuttityöryhmän hoitoprosessi 
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Lastenpsykiatrian yleispoliklinikan hoitoprosessi 
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Lastenpsykiatrian osaston jaksot 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriisijakso 2 viikkoa 

Tutkimusjakso 6 viikkoa 

Hoitojakso 

Intervallijakso Noin 2 viikkoa  
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Kriisijakso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennen jaksoa 

Lähete, joka sisältää 
kriisijakson syyt ja tavoitteet  

Apulaisosastonhoitaja nimeää 
omahoitajat 

Omahoitajat tutustuvat 
potilaan tietoihin ja 

tarvittaessa ovat 
yhteydessä  
poliklinikan 

työntekijöihin sekä 
potilaan huoltajiin 

Viikko 1 

Tulohoitoneuvottelu - lapsi ja 
huoltajat, osastonlääkäri, 

omahoitaja, 
sosiaalityöntekijä, psykologi, 

toimintaterapeutti 

Omahoitajatunnit 

Potilaan muut 
tapaamiset ja 
tutkimukset 

Sairaalakoulu 

Viikko 2 

Hoitosuunnitelmaneu-
vottelu 

Loppuhoitoneuvottelu - 
tarpeenmukainen verkosto, 

hoitotiimin jäsenet, 
sairaalakoulun opettaja 

Omahoitajatyösken-
telyn lopetus 

Jatkohoidon 
varmistaminen 
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Tutkimusjakso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennen 
jaksoa 

Lähete, joka 
sisältää 

tutkimusjakson 
syyt ja tavoitteet 

Yhteistyö 
poliklinikan 

työntekijöiden 
kanssa 

Tutkimussuunni-
telmaneuvottelu 

Apulaisosastonhoitaja 
nimeää omahoitajat, 
jotka ottavat yhteyttä 

potilaan huoltajiin 

Tutustumiskäynti 

Viikko 1 

Tulohoitoneuvottelu - lapsi ja 
huoltajat, osastonlääkäri, 

omahoitaja(t), 
sosiaalityöntekijä, psykologi, 

toimintaterapeutti, muu 
tarvittava verkosto 

omahoitajatyös-
kentelyn aloitus 

sairaalakou-
lun aloitus 

Viikko 2 
Lääkärin 

yksilötapaa-
minen 

Tutkimus-/hoidolliset 
tapaamiset (sos.tt, 
psykologi, toim.ter) 

omahoitajatunnit 

sairaalakoulu 

Viikko 3 
Lääkärin 

yksilötapaa-
minen 

Välihoitosuunnitelma
-neuvottelu 

Välihoito-
neuvottelu 

Viikko 4 
Lääkärin 

yksilötapaa-
minen 

Tutkimus-/hoidolliset 
tapaamiset (sos.tt, 
psykologi, toim.ter) 

omahoitajatunnit 

sairaalakoulu 

Viikko 5 
Lääkärin 

yksilötapaa-
minen 

Tutkimus-/hoidolliset 
tapaamiset (sos.tt, 
psykologi, toim.ter) 

omahoitajatunnit 

sairaalakoulu 

Viikko 6 
Loppuhoito-
neuvottelu 

omahoitaja-
työskentelyn 

lopetus 

 

Jatkohoidon 
varmistaminen 
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Hoitojakso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennen 
jaksoa 

Lähete, joka 
sisältää 

hoitojakson syyt 
ja tavoitteet 

Yhteistyö 
poliklinikan 

työntekijöiden 
kanssa 

Apulaisosastonhoitaja 
nimeää omahoitajat, 
jotka ottavat yhteyttä 

potilaan huoltajiin  

(Tutustumiskäynti) 

Viikko 1 

Tulohoitoneuvottelu - lapsi ja 
huoltajat, osastonlääkäri, 

omahoitaja(t), 
sosiaalityöntekijä, psykologi, 

toimintaterapeutti, muu 
tarvittava verkosto 

omahoitajatyös-
kentelyn aloitus 

sairaalakou-
lun aloitus 

Viikko 2 
Lääkärin 

yksilötapaa- 

minen 

Tutkimus-/hoidolliset 
tapaamiset (sos.tt, 
psykologi, toim.ter) 

omahoitajatunnit 

sairaalakoulu 

Viikko 3 
Lääkärin 

yksilötapaa-
minen 

Välihoitosuunnitelma
-neuvottelu 

Välihoito-
neuvottelu 

Viikko 4 
Lääkärin 

yksilötapaa-
minen 

Tutkimus-/hoidolliset 
tapaamiset (sos.tt, 
psykologi, toim.ter) 

omahoitajatunnit 

sairaalakoulu 

Viikko 5 
Lääkärin 

yksilötapaa-
minen 

Tutkimus-/hoidolliset 
tapaamiset (sos.tt, 
psykologi, toim.ter) 

omahoitajatunnit 

sairaalakoulu 

Viikko 6 Loppuhoito-
neuvottelu 

omahoitaja-
työskentelyn 

lopetus 

 

Jatkohoidon 
varmistaminen 
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Intervallijakso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennen jaksoa 

Lähete, joka sisältää 
intervallijakson syyt ja 

tavoitteet 

Apulaisosastonhoitaja 
nimeää omahoitajat 

Omahoitajat 
tutustuvat potilaan 

tietoihin ja tarvittaessa 
ovat yhteydessä  

poliklinikan 
työntekijöihin sekä 
potilaan huoltajiin 

Viikko 1 

Tulohoitoneuvottelu - lapsi 
ja huoltajat, osastonlääkäri, 

omahoitaja(t), 
sosiaalityöntekijä, 

psykologi, 
toimintaterapeutti, muu 

tarvittava verkosto 

Omahoitajatunnit 

Potilaan muut 
tapaamiset ja 
tutkimukset 

Sairaalakoulu 

Viikko 2 

Hoitosuunnitelmaneu-
vottelu 

Loppuhoitoneuvottelu - 
tarpeenmukainen 

verkosto, hoitotiimin 
jäsenet, sairaalakoulun 

opettaja 

Omahoitajatyös-
kentelyn lopetus 

Jatkohoidon 
varmistaminen 
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Hämeenlinnan sairaalaopetus - Ahvenistonharjun koulu  
 
Perusopetuslain 4a § velvoittaa sairaalan sijaintikunnan järjestämään 

sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se 
hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. 
1. Yleistä 

Ahvenistonharjun koulu eli Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsy-
kiatrian osaston ja nuorisopsykiatrian osaston sairaalakoulu kuuluu hal-
linnollisesti Ahveniston kouluun. Ahvenistonharjun koulu on yhtenäiskou-
lu, jossa on kaksi opetusryhmää: 0-6 – luokat ja 7.-9. – luokat. Koulu on 
siis erityiskoulu, jonka oppilaat ovat osastojaksolla keskussairaalan las-
ten- ja nuorisopsykiatrian osastoilla. 
2. Käytännön järjestelyt 

Opetus pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja 
lähettävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin op-
pilaan terveydentila huomioiden.  Opetusta toteutettaessa on huomioita-
va hoidolliset ja tutkimukselliset tavoitteet.  

Opetusryhmäjaon perustana ovat lasten- ja nuorisopsykiatrian osasto-
jen potilaaksiottokriteerit. 

Yhdysluokka 0-6 – luokat: oppilaat ovat lastenpsykiatrian osaston poti-
laita. 

Yhdysluokka 7-9 – luokat: oppilaat ovat nuorisopsykiatrian osaston po-
tilaita. 
3. Toimintakulttuuri 

Sairaalaopetus sisältää kolmiportaisen tuen kaikki muodot: opetukseen 
kuuluu elementtejä yleisestä, tehostetusta ja/tai erityisestä tuesta.  

Mahdollisten oppimisvaikeuksien (etenkin lukemisen, kirjoittamisen ja 
matematiikan) diagnosointi, analysointi ja korjaavan opetuksen aloitta-
minen on olennainen osa sairaalaopetuksen perustehtävää. 

Opetuksen painotukset: 
* koulunkäyntitaitojen ylläpito, kehittäminen ja tarvittaessa palauttami-

nen 
* itsetuntemuksen, kasvun ja kehityksen tukeminen 
* oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen sekä -strategioitten kehittä-

minen: tietoisuus itsestä oppijana 
* itsenäistymisen, oma-aloitteisuuden ja yritteliäisyyden tukeminen 
* oppimisen metataidot: miten opin? 
* yhteisöllisyys: kaikki yhdessä turvalliseen ja tasa-arvoiseen kouluun. 
4. Sairaalaopetus prosessina 
Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta vastaavan sairaalan tai 

muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnan kanssa mo-
niammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää siirtymisen kannalta vält-
tämätön tuki opetuksen järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa 
tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Perusopetuslaki 4a §. 

Oppilaan sairaalakoulujakso muodostuu seuraavasti:  

- tuloneuvottelu osastolla 

- tutustuminen kouluun 

- kuntouttavan opetuksen toteutuminen sairaalakoulussa 

- jos koulupaikkaan tulee muutoksia, tutustuminen vastaanottavaan 
kouluun/opetusryhmään 

- loppuhoitoneuvottelu, jossa mukana ovat mukana kouluasioiden osalta 
sairaalakoulun opettaja ja vastaanottava koulu 

- mahdollinen seuranta ja seurantaneuvottelut 
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 Jos oppilas on psyykkisen tilansa vuoksi kykenemätön tulemaan sai-
raalakouluun, mutta ei ole määrätty sairauslomalle, hän saa opetusta 
osastolla sairaalakoulun opettajalta koulupäivän aikana. 

Lähettävän/vastaanottavan koulun ja sairaalakoulun yhteistyö sisältää 
seuraavat vaiheet: 

- huoltajan tuloneuvottelussa allekirjoittaman tiedonsiirtoluvan jälkeen 
yhteydenotto lähettävään kouluun puhelimitse/sähköpostilla 

- tarpeellisten pedagogisten asiakirjojen vaihto: 
o oppimistaitojen arviointi 
o osastojakson oppiaineet 
o mahdolliset oppimissuunnitelmat ja HOJKS:t 
o muut sairaalakoulujakson toteutumisen kannalta oleelliset tie-

dot 

- sairaalakoulujakson aikana oppimiseen liittyvien tietojen vaihto sairaa-
lakoulun ja lähettävän koulun välillä 

- lähettävä koulu toimittaa sairaalakoululle jakson aikana pidettävät ko-
keet 

- sairaalakoulun opettaja kutsuu lähettävän/vastaanottavan koulun opet-
tajat ja mahdolliset muut oppilashuollon edustajat loppuhoitoneuvotte-
luun 

- loppuhoitoneuvottelu, jossa sairaalakoulun opettaja esittelee oppilasta 
koskevan pedagogisen palautteen ja sovitaan nivelvaiheesta sekä 
seurannasta  

- sairaalakoulun opettaja toimittaa vastaanottavalle koululle kirjallisen 
pedagogisen palautteen ja seurantaohjeet  
Lasten-/nuorisopsykiatrian osaston ja sairaalakoulun yhteistyö 
Koulun ja osastojen yhteistyö, tiedonsiirto ja oppilaskohtaisten tietojen 

päivittäminen on jatkuvaa ja toisiaan täydentävää. 
Ahvenistonharjun koulun opettaja osallistuu pedagogisena asiantunti-

jana oppilasta koskeviin neuvotteluihin ja muihin tapaamisiin sen mu-
kaan mitä oppilaan pedagogiset ja hoidolliset tavoitteet edellyttävät.  

5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö  
Huoltajalta pyydetään suostumus lähettävän koulun ja sairaalakoulun 

yhteistyöhön eli tiedonsiirtolupa oppilaan saapuessa osastolle.  
Kodin ja koulun välinen yhteistyö toteutuu hoito- ja kouluneuvottelujen 

yhteydessä tietoturvallisuus- ja oikeusturvasyistä. 
Hämeenlinnan sairaalaopetus - Ahvenistonharjun koulu  

Perusopetuslain 4a § velvoittaa sairaalan sijaintikunnan järjestämään 
sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se 
hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. 

 
 
 

1. Yleistä 

Ahvenistonharjun koulu eli Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsy-
kiatrian osaston ja nuorisopsykiatrian osaston sairaalakoulu kuuluu hal-
linnollisesti Ahveniston kouluun. Ahvenistonharjun koulu on yhtenäiskou-
lu, jossa on kaksi opetusryhmää: 0-6 – luokat ja 7.-9. – luokat. Koulu on 
erityiskoulu. 

Oppilaat pysyvät sairaalajaksojensa ajan omien koulujensa oppilaina ja 
noudattavat lähettävän koulun opetussuunnitelmaa. Valinnaisaineiden 
suhteen opetussuunnitelmaa noudatetaan niiltä osin, kuin se on Ah-
venistonharjun koulun mahdollisuuksien mukaan toteutettavissa. 

Oppilaat tulevat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhdestätoista kun-
nasta (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, 
Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä). 
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Hämeenlinnan sairaalaopetus on osa sairaanhoitopiirin kaikkien kunti-
en erityisopetusta, kolmiportaista tukea ja oppilashuoltoa. 

 
2. Käytännön järjestelyt 

Opetus pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja 
lähettävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin op-
pilaan terveydentila huomioiden.  Opetusta toteutettaessa on huomioita-
va hoidolliset ja tutkimukselliset tavoitteet.  

Opetusryhmäjaon perustana ovat lasten- ja nuorisopsykiatrian osasto-
jen potilaaksiottokriteerit. 

Yhdysluokka 0-6 – luokat: oppilaat ovat lastenpsykiatrian osaston poti-
laita. 

Yhdysluokka 7-9 – luokat: oppilaat ovat nuorisopsykiatrian osaston po-
tilaita. 

Kaikki lasten- ja nuorisopsykiatrian osastolla osastojaksolla olevat esi-
opetus- ja oppivelvollisuusikäiset oppilaat käyvät sairaalakoulua joko yh-
dessä muiden kanssa tai osittain tai kokonaan porrastetusti. Opetus voi-
daan järjestää myös osastolla tapahtuvaksi. Ainoan poikkeuksen muo-
dostavat hoitoon osallistuvan psykiatrisen työryhmän työkyvyttömiksi 
määrittelemät oppilaat: sairauslomalla koulua ei käydä eikä opetusta an-
neta.  

Osastojaksolla ollessaan sairaalakoulun oppilaat ovat terveydenhoidon 
takaaman intimiteettisuojan piirissä. Kouluvierailut ja oppituntien seu-
raamiset on sovittava erikseen. 

Sairaalakoulussa noudatetaan perusopetuksen kunkin vuosiluokan 
viikkotuntimäärää. Oppilaan todellinen viikkotuntimäärä muodostuu hä-
nen terveydentilansa mukaan. Oppilaan hoidolliset toimenpiteet vaikut-
tavat koulupäivän rakenteeseen. 

Ahvenistonharjun koulun alaluokan yhteistyö Jukolan koulun nivel-
luokan kanssa on jatkuvaa. Nivelluokka on pedagogis-hoidollinen erityis-
luokka, jonka oppilaat tarvitsevat monipuolista erityistukea. Suurin osa 
oppilaista joko odottaa lastenpsykiatrian osastopaikkaa tai on palannut 
sairaalajaksolta.  

Nuorisopsykiatrian avohoidossa oleville 7.-9.luokkalaisille on koulussa 
varattu kaksi oppilaspaikkaa. Opiskelu tapahtuu kuuden viikon tukijak-
sona, jonka tarkoituksena on palauttaa oppilaan koulukuntoisuus.  

 
3. Toimintakulttuuri 

Sairaalaopetus sisältää kolmiportaisen tuen kaikki muodot: opetukseen 
kuuluu elementtejä yleisestä, tehostetusta ja/tai erityisestä tuesta. Kaikil-
le oppilaille laaditaan sairaalajakson ajaksi oppimissuunnitelma, jossa 
yhdessä lähettävien koulujen opettajien kanssa sovitaan oppisisällöistä, 
keskeisistä tavoitteista ja tuen tarpeesta. Jokaisen oppilaan saama ope-
tus on siten yksilöllistä erilaisine tukimuotoineen. Sairaalajaksoa koske-
vaa oppimissuunnitelmaa päivitetään yhdessä omien opettajien kanssa.  

Mahdollisten oppimisvaikeuksien (etenkin lukemisen, kirjoittamisen ja 
matematiikan) diagnosointi, analysointi ja korjaavan opetuksen aloitta-
minen on olennainen osa sairaalaopetuksen perustehtävää. 

Opetuksen painotukset: 

* koulunkäyntitaitojen ylläpito, kehittäminen ja tarvittaessa palauttami-
nen 

* itsetuntemuksen, kasvun ja kehityksen tukeminen 
* oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen sekä -strategioitten kehittä-

minen: tietoisuus itsestä oppijana 
* itsenäistymisen, oma-aloitteisuuden ja yritteliäisyyden tukeminen 
* oppimisen metataidot: miten opin? 
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* yhteisöllisyys: kaikki yhdessä turvalliseen ja tasa-arvoiseen kouluun. 
 
Oppimismenetelmälliset painotukset: 
Sairaalaopetus on aina pienryhmä- ja yksilöopetusta. Sosiaalisia taitoja 

harjoitellaan päivittäin. Kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen puu-
tutaan aina ohjaten samalla toivottuun toimintatapaan.  

Opetuksessa otetaan huomioon kunkin oppilaan erityishaasteet ja vah-
vuudet. Opetus on siten joko yleisopetusta tai oppilaan oman oppimis-
suunnitelman/HOJKS:n mukaista.  

 
4. Sairaalaopetus prosessina 
Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta vastaavan sairaalan tai 

muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnan kanssa mo-
niammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää siirtymisen kannalta vält-
tämätön tuki opetuksen järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa 
tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Mikäli oppilaan opetuksen järjestäjä 
on muu kuin oppilaan hoidon aikainen kotikunta, myös oppilaan kotikun-
taa tulee kuulla. Oppilaan tulee voida 1 momentissa säädettyjen velvolli-
suuksien lakattua palata siihen opetukseen, johon oppilas osallistui en-
nen siirtymistään 1 momentissa säädettyyn opetukseen. Perusopetusla-
ki 4a §. 

 
Oppilaan sairaalakoulujakso muodostuu seuraavasti:  

- tuloneuvottelu osastolla 

- tutustuminen kouluun 

- kuntouttavan opetuksen toteutuminen sairaalakoulussa 

- jos koulupaikkaan tulee muutoksia, tutustuminen vastaanottavaan 
kouluun/opetusryhmään 

- loppuhoitoneuvottelu, jossa mukana ovat mukana kouluasioiden osalta 
sairaalakoulun opettaja ja vastaanottava koulu 

- mahdollinen seuranta ja seurantaneuvottelut 
 Jos oppilas on psyykkisen tilansa vuoksi kykenemätön tulemaan sai-

raalakouluun, mutta ei ole määrätty sairauslomalle, hän saa opetusta 
osastolla sairaalakoulun opettajalta koulupäivän aikana. 

Lähettävän/vastaanottavan koulun ja sairaalakoulun yhteistyö sisältää 
seuraavat vaiheet: 

- huoltajan tuloneuvottelussa allekirjoittaman tiedonsiirtoluvan jälkeen 
yhteydenotto lähettävään kouluun puhelimitse/sähköpostilla 

- tarpeellisten pedagogisten asiakirjojen vaihto: 
o oppimistaitojen arviointi 
o osastojakson oppiaineet 
o mahdolliset oppimissuunnitelmat ja HOJKS:t 
o muut sairaalakoulujakson toteutumisen kannalta oleelliset tie-

dot 

- sairaalakoulujakson aikana oppimiseen liittyvien tietojen vaihto sairaa-
lakoulun ja lähettävän koulun välillä 

- lähettävä koulu toimittaa sairaalakoululle jakson aikana pidettävät ko-
keet 

- sairaalakoulun opettaja kutsuu lähettävän/vastaanottavan koulun opet-
tajat ja mahdolliset muut oppilashuollon edustajat loppuhoitoneuvotte-
luun 

- loppuhoitoneuvottelu, jossa sairaalakoulun opettaja esittelee oppilasta 
koskevan pedagogisen palautteen ja sovitaan nivelvaiheesta sekä 
seurannasta  



51(53) 

 

- sairaalakoulun opettaja toimittaa vastaanottavalle koululle kirjallisen 
pedagogisen palautteen ja seurantaohjeet  
Lasten-/nuorisopsykiatrian osaston ja sairaalakoulun yhteistyö 
Koulun ja osastojen yhteistyö, tiedonsiirto ja oppilaskohtaisten tietojen 

päivittäminen on jatkuvaa ja toisiaan täydentävää. 
Ahvenistonharjun koulun opettaja osallistuu pedagogisena asiantunti-

jana oppilasta koskeviin neuvotteluihin ja muihin tapaamisiin sen mu-
kaan mitä oppilaan pedagogiset ja hoidolliset tavoitteet edellyttävät.  

Sairaalakoulun opettaja ja osaston henkilökunta järjestävät säännölli-
sesti koulupalaverit, joissa käsitellään kulloinkin osastolla olevien oppi-
laiden koulunkäyntiin liittyvät asiat.  

 
5. Kodin ja koulun välinen yhteistyö  
Huoltajalta pyydetään suostumus lähettävän koulun ja sairaalakoulun 

yhteistyöhön eli tiedonsiirtolupa oppilaan saapuessa osastolle.  
Kodin ja koulun välinen yhteistyö toteutuu hoito- ja kouluneuvottelujen 

yhteydessä tietoturvallisuus- ja oikeusturvasyistä. 
 
6. Arviointi 

Arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman arviointiohjeita.  
Oppilaita ohjataan sekä yksilöllisesti että ryhmänä säännölliseen it-

searviointiin sekä oman työskentelyn kohentamiseen. Tavoitteena on 
realistinen minäkuva sekä myönteinen käsitys omasta oppimisesta.  

Osastojakson päättyessä Ahvenistonharjun koulun opettaja laatii oppi-
laan pedagogisen palautteen sairaalakoulujaksosta. Arvioinnissa käsitel-
lään jakson aikana esille tulleet ongelmat, oppilaan eteneminen oppimi-
sen eri osa-alueissa, suositukset parhaasta mahdollisesta kouluratkai-
susta sekä tarvittavista tukitoimista.  

Lukukausi- ja lukuvuosiarviointi 

Arviointi suoritetaan oman koulun kanssa yhteistyössä, etenkin jos op-
pilas opiskelee Ahvenistonharjun koulussa lyhyen jakson. Koulujen yh-
teistyön tuloksena lähettävä koulu suorittaa oppilasarvioinnin.  

Jos oppilas opiskelee Ahvenistonharjun koulussa lukukauden tai sitä 
pitemmän ajan, Ahvenistonharjun koulu antaa oppilasarvioinnin luku-
kauden päättyessä. 

Päättötodistus annetaan oppilaalle aina oppilaan lähettävän koulun lo-
makkeella ja todistuksen allekirjoittaa lähettävän koulun rehtori. Päättö-
arvioinnin suorittavat lähettävän koulun ja sairaalakoulun oppilasta opet-
taneet opettajat yhdessä.  

 
7. Koulun ulkopuolella annettava opetus 

Ahvenistonharjun koulu toteuttaa erilaiset retket yhteistyössä lasten- ja 
nuorisopsykiatrian osastojen kanssa. Oppilaat osallistuvat retkiin tervey-
dentilansa salliessa.  

 
 

 
 

4.2  
 
5 Lapsi toipuu ja arjen askareet alkavat sujua 

 
5.1 Seuranta ja jatkohoito 
 

5.1.1  Epikriisi 
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Epikriisitiedot  
 
Loppulausuntotietojen lähettämisestä yhteistyötahoille sovitaan lapsen 
vanhempien tai huoltajien kanssa.  
Heti erikoissairaanhoidon päättyessä laaditaan loppulausunto, joka si-

sältää muun muassa:  
 

 hoitoajan ja hoitopaikan  

 diagnostisen arvion  

 jatkohoitosuunnitelman, jossa jatkohoidosta vastaava taho on määri-
teltynä  

 huomiot lapsen tarvitsemista arkipäivän tukitoimista esimerkiksi päivä-
hoidossa, koulussa ja lastensuojelun toimesta  

 
Loppulausunto lähetetään perheelle ja perheen luvalla yksilöidyille yh-
teistyötahoille:  
 

 lähettävälle taholle  

 jatkohoitotaholle  

 perusterveydenhuollon toimipisteeseen (neuvola, kouluterveydenhuol-
to tai omalääkäri)  

 muulle yhteistyötaholle  
 
 
Asiakirjastasi tulee standardin mukainen, mikäli kirjoitat sen tämän ohje-
tekstin päälle.  
 
Mikäli olet valinnut automaattisen tavutuksen, tekstistäsi tulee tasareu-
nainen, kun valitset molempien puolien tasauksen. Vasemman reunan 
tasauksella oikeasta puolesta tulee ns. liehureuna. 

 
5.1.2  Jatkohoito ja kuntoutus lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon jälkeen perustasolla 

 
Jatkohoito erikoissairaanhoidon tutkimusten ja hoidon jälkeen suunnitel-
laan lapsikohtaisesti yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja jatkohoidosta 
vastaavan tahon (esim. perusterveydenhuolto, perheneuvola) ja lapsen 
ja perheen kannalta muiden keskeisten toimijoiden, kuten sosiaalitoi-
men, päiväkodin, ja koulun kanssa. 
Kuntoutuksella tuetaan pitkäjänteisesti lapsen psykososiaalista kehitys-
tä huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet. On tärkeää huomiodia erityi-
sesti ne lapset, jotka tarvitsevat yksilöllisen laaja-alaisen kuntoutus-
suunnitelman. 
Jotta lapsen jatkohoidon järjestäminen, ja hoidon ja kuntoutuksen vai-
kuttavuuden seuranta toteutuvat asianmukaisesti on jokaisen lapsen ja 
perheen kohdalla nimettävä jatkohoidosta vastaavan tahon lisäksi hen-
kilö perusterveydenhuollosta, perustasolta ja/tai erikoissairaanhoidosta. 

 
 

 
6 Yhteystiedot 

 
Yhteystiedot; 
Hämeenlinna 
Riihimäki  

TERVEYDENEDISTÄMISEN YKSIKÖN YHTEYSTIEDOT RIIHIMÄKI 
Sähköposti etunimi.sukunimi@riihimaki.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@riihimaki.fi
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Janakkala 
    
YKSIKÖIDEN JA TOIMIJOIDEN YHTEYSTIEDOT JANAKKALA 

Neuvola 
Varhaiserityiskasvatus 
Ennaltaehkäisevä perhetyö 
Kotihoitoa lapsiperheille 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
Psykologit 
Puheterapeutti 
Toimintaterapia 
Koulupsykologi 
Koulukuraattori-koulun sosiaalityöntekijä 
Perheneuvolapalvelut 
Sosiaalityö 
Lastensuojelu 
Vammaistyö 
 
Hattula 
Loppi  
Hausjärvi 
Forssa ja Forssan seutu 
 
 
 
KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
Hämeenlinnan yksikkö  
Lastenpsykiatria 
 
 
 
John Alatalo  
sairaanhoitaja 

 
 
 
 
Jakelu Hoidonporrastustyöryhmän jäsenet  
 
Tiedoksi  

http://www.janakkala.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/terveys/neuvola
http://www.janakkala.fi/lapset_ja_nuoret/varhaiskasvatus_ja_paivahoito/varhaiserityiskasvatus
http://www.janakkala.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/kotihoitoa-lapsiperheille
http://www.janakkala.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/terveys/koulu-_ja_opiskeluterveydenhuolto
http://www.janakkala.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/terveys/psykologit
http://www.janakkala.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/terveys/puheterapeutti
http://www.janakkala.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/terveys/kuntoutus/toimintaterapia
http://www.janakkala.fi/lapset_ja_nuoret/esi-_ja_perusopetus/oppilashuollon_palvelut_janakkalassa/koulupsykologi
http://www.janakkala.fi/lapset_ja_nuoret/esi-_ja_perusopetus/oppilashuollon_palvelut_janakkalassa/koulukuraattori-koulun_sosiaalityontekija
http://www.janakkala.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalityo
http://www.janakkala.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/vammaistyo

