
Koulun ulkopuoliset yhteistyötahot 

 

Perhepalvelukeskus 

https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-

lapsiperheille/perhepalvelukeskus/ 

 

Kasvatus- ja perheneuvonta, lastenpsykiatriset palvelut, perusterveydenhuollon 

psykologipalvelut, perheterapia, puheterapia (tarvittaessa saate mukaan) 

Lapsi ja perhe pääsevät asioimaan soittamalla itse palvelunumeroon tai valtuuttamalla 

ammattihenkilön soittamaan puolestaan neuvontapuhelimeen. 

 

Kriisikeskus 

https://www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/kriisikeskus/ 

- kaikki kriisiasiat koulussa tai kotona 

 

Lasten ja nuorten Palveluluukku 

https://www.sosteri.fi/asiointi/sahkoiset-palvelut/palveluluukku/ 

 

Sosterin akuuttityöryhmä 

https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/paivystykset/akuuttityoryhma/  

- apua psyykkisten kriisitilanteiden selvittelyyn  

- Hoito on lyhytaikaista ja tiivistä ja toiminta-alueena on koko Sosteri. Avunpyyntöön 

vastataan mahdollisimman pian. Hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä perheen ja muiden auttamistahojen kanssa.. Käynnit 

ovat maksuttomia. 

Yhteispäivystys 

Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna 

Päivystysapu 24/7 puh. 116 117 
https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/paivystykset/paivystys/ 

 

Nuorisopsykiatrian pkl  

https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/keskussairaalan-

palvelut/poliklinikat/nuorisopsykiatrian-poliklinikka/  

 

Lasten ja nuorten poliklinikat 

https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/keskussairaalan-

palvelut/poliklinikat/lasten-ja-nuorten-yksikko/  

- yhteys aina suoraan sinne, jos on hoitosuhde jo olemassa 

- tarvittaessa lähete koululääkäriltä 

 

 

 

https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-lapsiperheille/perhepalvelukeskus/
https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-lapsiperheille/perhepalvelukeskus/
https://www.mielenterveysseurat.fi/savonlinna/kriisikeskus/
https://www.sosteri.fi/asiointi/sahkoiset-palvelut/palveluluukku/
https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/paivystykset/akuuttityoryhma/
https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/paivystykset/paivystys/
https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/keskussairaalan-palvelut/poliklinikat/nuorisopsykiatrian-poliklinikka/
https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/keskussairaalan-palvelut/poliklinikat/nuorisopsykiatrian-poliklinikka/
https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/keskussairaalan-palvelut/poliklinikat/lasten-ja-nuorten-yksikko/
https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/keskussairaalan-palvelut/poliklinikat/lasten-ja-nuorten-yksikko/


KYS  

Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio  

puhelinvaihde 017 173311  

https://www.psshp.fi/yhteystiedot/kys-sairaalat 

 

KYS Alavan sairaala 

Käyntiosoite 

Kaartokatu 9, 70620 Kuopio 

Postiosoite 

PL 200, 70029 KYS 

 

Vaalijalan kuntayhtymän palvelut  

Nenonpellontie 40 

76940 Nenonpelto 

Puh.  015 783 111 

Fax 015 783 1298 

vaalijala(at)vaalijala.fi 

https://www.vaalijala.fi/yhteystiedot 

www.vaalijala.fi ja etunimi.sukunimi@vaalijala.fi 

- mikäli oppilaalla on säännöllisiä jaksoja kuntoutuskeskuksessa, niin kaikki 

psykologiset tutkimukset hoidetaan siellä jakson aikana 

- jos hoitosuhde Vaalijalassa yhteys oppilaan asioissa sinne 

 

Perheasiainneuvottelukeskus  

Väinönkatu 2 (seurakuntakeskus, asuntosiipi). 

Ajanvaraus ma-pe klo 11-12 puh. 044 776 8032. 

Sähköpostilla: perheneuvonta.savonlinna@evl.fi 

https://www.savonlinnanseurakunta.fi/perheasian-neuvottelukeskus 

 

- Kun oppilaan vanhemmilla ongelmia esim. parisuhteessaan, mikä heijastuu lapseen 

- Perustehtävänä on auttaa kristilliseltä pohjalta toimien keskusteluavun ja terapian 

keinoin aikuisväestöön kuuluvia henkilöitä lähi- ja ihmissuhteiden ongelmissa ja 

elämän kriisitilanteissa.   

- Antaa työnohjausta ja koulutusta perheiden kanssa tekemisiin joutuvien 

ammattiryhmien työntekijöille.  

- Palvelut ovat maksuttomia. Perheneuvojilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. 

- Perheneuvonnan asiakkaaksi voi hakeutua, vaikka ei kuuluisi ev.lut. kirkkoon.  
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Sosiaalitoimi ja lastensuojelu  

https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-lapsiperheille/lastensuojelu/ 

 

https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-

lapsiperheille/lapsiperheiden-sosiaalityontekijat/  

Asiakaspalvelu  9-11, Puhelinpalvelu 9-11 

puh. 044 417 4121 

sosiaalivirasto@sosteri.fi (suojaamaton sähköposti) 

Sijainti Savonlinnan kaupungintalo Äkkiväärä, sisäänkäynti E-osan ovesta 

Käynti- ja postiosoite Olavinkatu 27 57130 Savonlinna 

 

- lastensuojelutarpeen selvityspyyntöesityksen tai lastensuojeluilmoituksen tekee 

henkilö, joka on oppilaasta huolissaan, eli esim. luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja 

koulussa 

 

Ankkuri-toiminta (Ennalta Estävä Toiminta) 

https://www.poliisi.fi/ita-suomi/prime108_fi.aspx  

Eet Savonlinnassa, Yhteystiedot: 

Sähköposti: eet.etela-savo.ita-suomi@poliisi.fi 

• vanhempi rikoskonstaapeli Paavo Ryynänen, puh. 0295 455 354 

• vanhempi konstaapeli Juha Koivula, puh. 0295 450 314 

• sosiaaliohjaaja, puh. 044 417 4133 

• nuorisotyöntekijä, puh. 044 417 4280 

• sairaanhoitaja, puh. 044 417 2846 

 

- vanhemmat ovat itse suoraan yhteydessä vapaa-aikaan liittyvien rikosepäilyjen 

kanssa  

- koulussa tapahtuvissa tapahtumissa asiaa hoitaa luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja 

 

Lastensuojelulaitokset:  

 

Lasten ja nuortenkoti Kuutti 

Kirkkokatu 11, 57100 Savonlinna 

puh. 044 417 4175 

https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-

lapsiperheille/lastensuojelu/lasten-ja-nuortenkoti-kuutti/ 

 

Sijaishuoltoyksikkö Attendo Wihtori 

Ritalanmäentie 2, 57600, Savonlinna 

Yksikön johtaja Soile Jääskeläinen puh. 044 494 0014 

https://www.attendo.fi/yksikot/attendo-wihtori/ 

- yhteys oppilaiden asioissa suoraan sinne 
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Savonlinnan seurakunta, lapsi- ja nuorisotyö 

https://www.savonlinnanseurakunta.fi/ 

 

Savonlinnan seudun nuorisotyön tuki ry, NuTu ry 
https://www.nutu.fi/ 
 
Etsivä nuorisotyö 

https://www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/etsiva_nuorisotyo  

 

Muut kolmannen sektorin toimijat:  

Itä-Savon Puatti Ry  

http://puattiry.blogspot.com/ 

puheenjohtaja.puattiry@gmail.com 

p. 0503773369 

pj. p. 0505428499 

 

- vuonna 2003 perustettu laajapohjainen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää 

monipuolisesti lasten hyvinvointia ja perheiden jaksamista. 

- jäsenenä ADHD -liitossa, Autismi- ja Aspergerliitossa sekä Aivoliitossa  

- yhdistys on tarkoitettu sekä diagnosoiduille että diagnosoimattomille lapsille, nuorille 

ja heidän perheilleen  

- kotipaikka on Savonlinna ja toiminta-alueena on Itä-Savon sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän alue. 

 

MLL  
www.mll.fi  
 

Savonlinnan A-klinikka 
https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/paihdehuollon-palvelut/a-klinikka/ 
Keskussairaalantie 6, p. 044 417 3751 
Päihdetyöntekijä tekee tarvittaessa koulukäyntejä 

 
 
Muita seudullisia ja valtakunnallisia yhteistyö- ja tukitahoja verkossa: 

http://www.turvakoti.net/fi/etusivu/ ; apua perheväkivaltaan ja lähisuhdeongelmiin 

http://www.vaestoliitto.fi/; perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvää materiaalia 

http://www.paihdelinkki.fi/ 

http://www.irtihuumeista.fi/ 
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http://www.vahvistamo.fi/vahvistamo, Suomen mielenterveysseuran sivut; tunnetaidot, 
ihmissuhteet, elämäntaidot 

https://mieli.fi/fi Suomen mielenterveysseura 

https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/ 

http://www.pelituki.fi/ , elämänhallinnalliset peliongelmat 

Auttavia puhelimia; 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/18/nain-saat-apua-kriisitilanteessa-kokosimme-listan-
auttavista-puhelimista 

Lasten ja nuorten puhelin (MLL), 116 111 

Poikien puhelin, 0800 948 84 

Valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195201 

Rikosuhripäivystys; Auttava puhelin 0203 16116 

Perheklinikka; Valtakunnallinen neuvontapuhelin 010 309 3900, 09-616221 

Irti huumeista ry; Valtakunnallinen auttava puhelin 010 80 4550 
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