
YLÖJÄRVEN ESIOPETUKSEN 

TUEN JA OPPILASHUOLLON 

PALVELUT 

 

 luottamuksellista 

 maksutonta 

 ennaltaehkäisevää 

 vapaaehtoista 

 yhteistyössä huoltajien 

kanssa 

 lapsen kehitystä ja kasvua 

sekä vanhemmuutta 

tukevaa 

 

 

 

OTA TARVITTAESSA 

YHTEYTTÄ LAPSESI 

ESIOPETUSRYHMÄN 

OPETTAJAAN, JOKA OHJAA 

TEIDÄT OIKEAAN PALVELUUN 

 

 

 

NOPEA PERHEOHJAUS 

 

 Nopea perheohjaus on vapaaeh-
toista perhekohtaista työtä per-
heen kotona. Palvelu on luotta-
muksellista ja maksutonta. 

 

 Perheohjauksen lyhytkestoisella 
tuella vahvistetaan perheiden 
arjen sujumista, vanhemmuutta 
ja lasten kasvatusta. 

 

 Perhekioski on matalankynnyk-
sen toimipiste, jossa tarjotaan 
monimuotoisia palveluja lapsi-
perheille. Perhekioskilla perhe-
ohjaaja on tavattavissa maanan-
taisin klo 9-16.30 ilman ajanva-

rausta. 

 Perhe voi ottaa itse yhteyttä 
perheohjaajaan tai yhteydenot-
to perheohjaajalle voi tulla yh-
teistyökumppanilta perheen niin 

toivoessa. 

 https://www.ylojarvi.fi/perhe-ja-
sosiaalipalvelut/perhetyo/nopea-

perheohjaus/ 

https://www.mll.fi/vanhemmille/ 

https://www.mll.fi/vanhemmille/


ESIOPETUKSEN JA 

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA  

 

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen 

konsultointi- ja asiantuntijatehtävät 

  

 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

osallistuu pedagogisen tuen suunnitte-

lemiseen, toteuttamiseen ja arvioin-

tiin yhdessä huoltajien ja esiopetuksen 

kasvattajien kanssa 

 Vastaa esiopetuksessa annettavas-

ta osa-aikaisesta erityisopetuksesta 

 Erityistä tukea saavien esioppilai-

den koulupolun suunnittelu yhdessä 

huoltajien ja perusopetuksen kanssa 

 Osallistuu oppilashuollon palaverei-

hin tarvittaessa 

 

https://www.ylojarvi.fi/perhe-ja-
sosiaalipalvelut/varhaiskasvatus/

varhaiskasvatuksen-tuki/ 

NEUVOLA-JA KOULUTERVEYDENHOITAJA  
 

Perheiden ja lasten tarpeista lähtevää, 

terveyttä ja hyvinvointia tukevaa palve-

lua. 

 

 Kouluterveydenhoitaja tarkastaa Sii-

vikkalan, Kauraslammin, Vuorentaustan 

ja Takamaan esikoululaiset ja neuvola-

terveydenhoitaja tarkastaa muiden aluei-

den eskarit 

 Tarkastuksessa arvioidaan kouluval-

miuksia, keskustellaan kaverisuhteista ja 

koulun aloitukseen sekä perheen elinta-

poihin liittyvistä asioista. Varhaiskasva-

tuksen arviota kehityksestä ja selviytymi-

sestä kysytään tarvittaessa. 

 Ohjaa lapsen tarpeenmukaisiin jatko-

tutkimuksiin tai lääkärille tai perhepalve-

luiden piiriin. 

 Osallistuu tarvittaessa lapsikohtai-

seen moniammatilliseen ryhmään. 

 Kouluterveydenhoitaja saa esikoulus-

ta Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitel-

ma -lomakkeen kouluuntuloterveystar-

kastusta varten. 

 Kouluterveydenhoitaja voi olla muka-

na tiedonsiirtopalavereissa eskarilaisten 

siirtyessä kouluun. 

 

https://www.ylojarvi.fi/terveys/koulu-

ja-opiskeluterveydenhuolto/ 

KOULUKURAATTORI 

 

Tukee lapsia ja heidän vanhempi-

aan sosiaalityön ja -ohjauksen kei-

noin: 

 sosiaaliset ja vuorovaikutussuh-

teet (perhe, kaverit, vapaa-aika) 

 käyttäytymisen pulmat 

 koulunkäyntiongelmat (esim. 

motivaatio, epäselvät poissaolot) 

 kiusaaminen 

 lievät tunne-elämän pulmat 

 lievät kriisit 

https://www.ylojarvi.fi/koulut-ja-

opiskelu/oppilaan-tukeminen-ja-

hyvinvointi/ 

KOULUPSYKOLOGI 
 

Työ painottuu kouluvalmiuksien 
arviointiin ja konsultaatioon.  

Ohjauksen syinä voivat olla: 

 oppimisvaikeuksien arviointi 

 keskittymisen haasteet 

 käyttäytymisen pulmat 

 tunne-elämän haasteet (esim. 

mieliala, pelot, jännittäminen) 

 kiusaaminen (neuvonta) 

lievät kriisit 

https://www.ylojarvi.fi/terveys/

perhekeskus/koulupsykologi/ 


