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OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE    28.8.2019 
 
Opiskeluterveydenhuolto 
Terveydenhoitaja Mervi Pirkola on paikalla maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.00-16.00. 
Opiskeluterveydenhuollon tilat löytyvät kellarikerroksesta, Taidekoulun siivestä.  Päivystysvastaanotto, 
jolloin opiskelija voi tulla käymään terveydenhoitajalla ilman ajanvarausta on klo 11.30-12.00 sekä 13.00-
13.30.Päivystysaikojen ulkopuolisina aikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia, jolloin 
opiskelijoilla on oikeus keskeytyksettömään henkilökohtaiseen aikaan terveydenhoitajalla. Lukion 
koululääkäri Vakkuri Miia-Liisa on koululla kerran kuussa, torstaisin. 
 
Opiskelijan terveydenhoito 
Lukiossa opiskelevana sinut kutsutaan ensimmäisenä opiskeluvuonna maksuttomaan 
terveystarkastukseen (Valtioneuvoston asetus 338/2011 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
järjestämisestä). Määräaikaiset lääkärintarkastukset tehdään koululla lukion 2.vuosikurssin tytöille, pojille 
lääkärintarkastus tehdään kutsuntaterveystarkastusten yhteydessä. Terveystarkastusten lisäksi voit 
varata itsekin ajan terveydenhoitajalle terveyteesi ja hyvinvointiisi, opiskeluongelmiin, mielenterveyteen, 
seksuaaliterveyteen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa. Peruthan aina aikasi, jos et pääse tulemaan 
vastaanotolle! 
 
Opiskelijan sairaanhoito 
Mikäli opiskelijalla on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, tulee siitä 
tiedottaa opettajia. Tarvittaessa tehdään lääkehoidon suunnitelma. Hakeudu hyvinvointikeskuksen 
akuuttivastaanotolle kiireellisissä ja kiireettömissä sairauksissa ja tapaturmissa. Äkillisissä, lyhytaikaisissa 
sairauksissa alaikäiset voivat olla huoltajan ilmoituksella pois 1-3 päivää, täysi-ikäisille riittää omailmoitus. 
Muistathan sairastuessasi olla yhteydessä myös opettajaasi/ryhmänohjaajaasi!  
 
Koulutapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja, opettaja tai joku muu koulun henkilökuntaan 
kuuluva. Jatkohoito tapahtuu tarvittaessa terveysasemalla tai hyvinvointikeskuksessa ja klo 15 jälkeen 
OYS:n yhteispäivystyksessä. Akuutissa tilanteessa oppilas voi mennä mihin hyvinvointikeskukseen 
tahansa. Steinerlukiota lähimpänä on Kontinkankaan hyvinvointikeskus. Opiskelijat on vakuutettu 
koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa opettaja, koulusihteeri 
tai muu tilannetta todistanut henkilö tekee vakuutusyhtiölle tapaturmailmoituksen. 
 
Hyvinvointikeskuksessa lääkärin vastaanottokäynnistä sairausasioissa peritään 18v täyttäneeltä 
käyntimaksu (v. 2018: 20,90€) kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Käyttämättä ja 
peruuttamatta jätetystä ajasta peritään 15v täyttäneeltä sakkomaksu (51,40€).   
 
Päivystys  
Ilta, yö- ja viikonloppupäivystys toimii Oulun seudun yhteispäivystyksessä,  
osoite: OYS, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1, puh. 08 315 2655. 
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Mielenterveyspalvelut 
Mielenterveyteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyden opiskeluterveydenhuoltoon ja varata ajan 
terveydenhoitajalle. Kriisitilanteissa ja äkillisissä mielenterveyden ongelmissa voit mennä 
hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolle ilman ajanvarausta. Oulun opiskeluterveydenhuollossa 
toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Taina Härmä, jonka työpanos on suunnattu lukioissa opiskeleville 
nuorille. Hän tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja yhteistyötä opiskelijan huoltajien, koulun 
henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman 
tuen turvaamiseksi. Ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajan kautta. 
 
Päihdepalvelut  
Päihdepäivystys ilman ajanvarausta ma - to klo 8-15.30 ja pe klo 8-15, Yrttipellontie 6 (2.krs) p. 044 
7036160 Postiosoite: PL 13 90015 Oulun kaupunki.  
Road 14 (alle 30v), Simppulantie 15, Haukipudas. 
Puhelinpäivystys ja ajanvaraus klo 12.00 - 12.30 p.0400 849214 ja p.050 4617513. 
  
Suun terveydenhuolto 
Oulun kaupungin suun terveydenhuolto järjestää opiskelijoiden hammashoidon. Voit varata ajan 
soittamalla suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen, puh. (08) 5584 6430. 
 

Terveydenhoitajaan voit olla yhteydessä Wilman kautta, puhelimitse tai käymällä päivystystunnilla. 

Terveisin, 
 
terveydenhoitaja Mervi Pirkola 
 
p. 040-352 42 83  
 
 


