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§ 761
V 27.11.2019, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiat-
rian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin

HEL 2019-006609 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Laisaari ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää psykiatristen sairaanhoitajien palk-
kaamista yläkouluihin yhteistyössä HUS:n nuorisopsykiatrian osaston 
kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelu-
jen kehittäminen on käynnistetty yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä HUSin kanssa. Tavoitteena 
on rakentaa yhtenäinen palveluketju lapsen varhaisen tuen tarpeen ja 
nuorten mielenterveysongelmien havainnointiin ja hoitoon. Työryhmä 
on aloittanut toimintansa elokuussa 2019 ja sen tehtävänä on selvittää, 
millaisia palveluja on tarkoituksenmukaista kehittää. 
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Oppilaiden lievää oireilua voidaan selvittää oppilashuollon henkilöstön 
toimesta. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin perus-
tehtäviin kuuluu mielenterveyden edistäminen ja lasten ja nuorten 
psyykkisen hyvinvoinnin selvittäminen. Peruskouluissa toimivien ter-
veydenhoitajien koulutus mahdollistaa varhaisten mielenterveyden oi-
reilujen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn. Oppilashuollon työntekijöitä 
on viime vuosina lisätty mm. PD-rahalla.

Kouluterveydenhuollossa ei ole kuitenkaan mahdollista hoitaa mielen-
terveysongelmaisia nuoria. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajilla 
ja lääkäreillä ei ole riittävästi osaamista vaikeasti psyykkisesti oireile-
vien oppilaiden hoitoon eikä riittäviä resursseja hoidon toteuttamiseen.

Helsingissä on vuosina 2007–2012 kokeiltu psykiatristen sairaanhoita-
jien työskentelyä muutamissa peruskouluissa. Kokeilulla haettiin sopi-
vaa työskentelymallia nuorten mielenterveysongelmiin vastaamiseksi. 
Palveluja ei kuitenkaan onnistuttu tarkoituksenmukaisesti kohdista-
maan moninaisista kokeiluista huolimatta, eikä eri kouluilla toimivien 
yksittäisten psykiatristen sairaanhoitajien työ muodostanut yhtenäistä 
ennaltaehkäisevää toimintamallia. Kokeilun seurauksena arvioitiin, ettei 
toimintaa kannata laajentaa kaikkiin peruskouluihin. Psykiatriset sai-
raanhoitajat kohdennettiin toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin, 
koska opiskelijaterveydenhuoltoon sisältyy sairaanhoito ja hoidollinen 
mielenterveystyö toimii siten paremmin opiskeluterveydenhuollon pal-
veluissa.

Turun mallin mukaisen toiminnan vuosittainen kustannusarvio olisi Hel-
singissä noin 800 000 euroa. Kouluterveydenhuollon näkökulmasta 
keskitetyt moniammatilliset yksiköt varmistavat paremmin toimivat ja tu-
loksekkaat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuin yksittäisten 
psykiatristen sairaanhoitajien palkkaaminen kouluille. Samalla pysty-
tään paremmin varmistamaan ennaltaehkäisevä työote, henkilöstön 
osaamisen kehittäminen ja työyhteisön tuki.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
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riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.09.2019 § 318

HEL 2019-006609 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten mielen-
terveyden ongelmien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoitaminen ovat 
koko oppilaitosyhteisön asia ja kaikkien oppilaiden kanssa työskentele-
vien henkilöiden vastuulla. Lautakunta pitää tärkeänä, että kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala kehittää myös olemassa olevia oppilashuollolli-
sia sekä terveydenhuollollisia palveluja kouluissa. Kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala on myös mukana lasten ja nuorten mielenterveyspal-
velujen palveluketjujen kehittämisessä yhdessä sosiaali- ja terveystoi-
men sekä HUS:n kanssa, jolla tuetaan mielenterveyden ongelmien en-
naltaehkäisyä sekä varhaista puuttumista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää ammattilaisilta kykyä liittyä 
yhteiseen, konkreettiseen tavoitteenasetteluun nuorten mielentervey-
den edistämisen ja hoidon asioissa. KASKOn, SOTEn ja HUSin selvi-
tyksestä edellytetään konkreettisia toimenpiteitä siitä, miten kaupungin 
ja HUSin eri toimijoita saada tekemään interventioita masentuneiden ja 
ahdistuneiden nuorten parissa.

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kokeiltiin psykiatristen 
sairaanhoitajien työskentelyä vuosina 2007–2012. Tuona aikana haet-
tiin sopivaa työskentelymallia kouluissa nuorten mielenterveysongel-
mien haasteisiin vastaamiseksi. Kokeilun aika todettiin, että palveluja ei 
onnistuttu kohdentamaan tarkoituksenmukaisesti. Eri kouluilla toimivat 
psykiatriset sairaanhoitajat eivät muodostaneet ennaltaehkäisevää yh-
tenäistä toimintamallia. Kokeilu osoitti, ettei toimintaa kannata laajentaa 
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kaikkiin peruskouluihin. Sen sijaan toiminta kohdennettiin toisen asteen 
ammatillisiin oppilaitoksiin ja tässä yhteydessä peruskouluissa työs-
kennelleet psykiatriset sairaanhoitajat päätettiin siirtää ammatillisiin op-
pilaitoksiin. Psykiatristen sairaanhoitajien toimintaa toisella asteella ar-
vioidaan tällä hetkellä osana palveluketjujen arviointia ja kehittämistä.

Helsingissä on yläasteikäisiä oppilaita noin 16 000. Helsingissä oppi-
lashuoltopalvelut kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Tu-
russa oppilashuolto on osa sosiaali- ja terveystoimea. Turun mallin mu-
kaisessa toiminnassa on yksi psykiatrinen sairaanhoitaja tuhatta oppi-
lasta kohti. Vastaava malli edellyttäisi Helsingissä kuudentoista psykiat-
risen sairaanhoitajan palkkaamista, jolloin vuosittainen kustannusarvio 
olisi noin 800 000 euroa. Helsingissä on nuorisopsykiatrian järjestämää 
konsultatiivista mielenterveyspalvelua HYKS Varhain toimintaa, joka to-
teutetaan yhdessä perustason palveluiden kanssa. Vastaavaa toimin-
taa ei ole Turussa.

Oppilashuollon ja terveydenhuollon palvelujen kehittäminen

Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien tunnistaminen, ennal-
taehkäisy ja hoitaminen ovat koko oppilaitosyhteisön asia ja kaikkien 
oppilaiden kanssa työskentelevien henkilöiden vastuulla. Oppilaiden 
lievää oireilua voidaan selvittää ja hoitaa koulun oppilashuollon henki-
löstön toimesta. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin 
perustehtäviin kuuluu mielenterveyden edistäminen sekä lasten ja 
nuorten psyykkisen hyvinvoinnin selvittäminen. Koulussa olevan am-
mattihenkilöstön toimintaa kehittämällä voidaan tukea entistä paremmin 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja puuttua riittävän ajoissa mielentervey-
den ongelmiin. 

Viime vuosina oppilashuollon työntekijöitä on lisätty mm. PD-rahalla. 
Lisäksi Helsingissä ovat aloittaneet tänä vuonna toimintansa kahdek-
san esiopetuksen psykologia ja kuraattoria. Esi- ja perusopetuksen op-
pilashuollon yhteistyön avulla tunnistetaan ja päästään puuttumaan 
varhaisemmassa vaiheessa lasten mielenterveyden ongelmiin. 

Peruskouluissa toimivien terveydenhoitajien koulutus mahdollistaa var-
haisten mielenterveyden oireilujen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn. 
Terveydenhoitajat toimivat osana koulun oppilashuoltoa yhdessä kou-
lupsykologien ja -kuraattorien kanssa. Kaupunkitason opiskeluhuollon 
ohjausryhmä seuraa palveluiden riittävyyttä ja tekee esityksiä palvelui-
den kehittämiseksi. Kouluterveydenhoitajien määrää on lisätty Helsin-
gissä vaativille alueille. 

Palveluketjujen kehittäminen Helsingissä
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Sosiaali- ja terveystoimialalla on käynnistetty vuoden 2019 käyttösuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti lasten ja nuorten varhaisen tuen ja 
mielenterveyspalvelujen palveluketjujen kehittäminen. Näitä palveluket-
juja kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan, HUS:n sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Tämä kehittämistyö on 
toimialojen yhteinen sitova tavoite. Työn tavoitteena on rakentaa yhtei-
nen palvelu- ja prosessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuor-
ten mielenterveysongelmien havainnointiin ja hoitoon yhdessä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Helsingin kouluterveydenhuollossa ei ole mahdollista hoitaa mielenter-
veysongelmaisia nuoria, koska kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sai-
raanhoito. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajilla ja lääkäreillä ei 
ole riittävästi osaamista vaikeasti psyykkisesti oireilevien oppilaiden 
hoitoon eikä myöskään riittäviä resursseja toteuttaa hoitoa. Tästä syys-
tä on lähdetty kehittämään keskitettyjä moniammatillisia yksiköitä, jotka 
varmistavat paremmin toimivat, tuloksekkaat ja tehokkaat lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelut. Näin vahvistetaan myös ennaltaehkäi-
sevää työotetta, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tarpeen mukais-
ta työnohjausta ja työyhteisön tukemista. 

Perhekeskusten toiminnan kautta saadaan psykiatrista asiantuntemus-
ta tällä hetkellä kuitenkin vain suomenkielisten peruskoulujen käyttöön. 
Perhekeskusten vastaava palvelu ruotsinkielisille peruskouluikäisille 
vielä puuttuu. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunta te-
kee tiivistä yhteistyötä perhekeskuksen ammattilaisten kanssa. Palvelu- 
ja prosessiketjut käsittävät palvelutarpeen arvioinnin, lapsen kasvun ja 
kehityksen tukemisen tai perheen arjen haasteet. Lisäksi HYKS varhain 
toiminta tekee yhteistyötä koulujen kanssa mielenterveysongelmaisten 
lasten ja nuorten auttamiseksi.

Vaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Hyvinvointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja 
lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden 
ilmestymistä. Vahvistamalla olemassa olevia palveluita ja henkilöstön 
osaamista tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 kokoaa ja oh-
jaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvointisuunnitelmaan on 
valittu painopisteiden mukaisia kaupunkiyhteisiä toimenpiteitä sekä tie-
toon perustuen vaikuttavia toimenpiteitä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi. Hyvinvointisuunnitelman rakentamisessa ja 
tavoitteiden sekä toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu laajasti 
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yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja osallisuutta. Suunni-
telman mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin 
eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhtei-
söihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa toimintaa. 
Tärkeitä kumppaneita ovat myös kolmannen sektorin toimijat sekä 
kaupunkilaiset. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kehittämällä lasten ja nuor-
ten mielenterveyspalvelujen palveluketjuja yhdessä sosiaali-ja terveys-
toimen sekä HUS:n kanssa, tuemme paremmin mielenterveyden on-
gelmien ennaltaehkäisyä sekä varhaista puuttumista. Lautakunta pitää 
tärkeänä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kehittää myös ole-
massa olevia oppilashuollollisia sekä terveydenhuollollisia palveluja 
kouluissa.

Käsittely

24.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Lisätään kappaleiden 2-3 väliin: "Kasvatuksen- ja kou-
lutuksen lautakunta edellyttää ammattilaisilta kykyä liittyä yhteiseen, 
konkreettiseen tavoitteenasetteluun nuorten mielenterveyden edistämi-
sen ja hoidon asioissa. KASKOn, SOTEn ja HUSin selvityksestä edelly-
tetään konkreettisia toimenpiteitä siitä, miten kaupungin ja HUSin eri 
toimijoita saada tekemään interventioita masentuneiden ja ahdistunei-
den nuorten parissa.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ville Jalovaaran vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Torniainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26286

taina.torniainen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2019 § 229

HEL 2019-006609 T 00 00 03

Lausunto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2019 7 (9)
Kaupunginhallitus

Asia/16
11.11.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Johanna Laisaaren ja 17 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta koskien nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaa-
mista kouluihin:

"Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Helsingin kouluissa

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen on koko oppilaitosyh-
teisön asia ja kaikkien oppilaiden kanssa työskentelevien henkilöiden 
vastuulla. Oppilaiden lievää oireilua voidaan selvittää ja hoitaa koulun 
oppilashuollon henkilöstön toimesta, joita ovat psykologi, kuraattori, 
terveydenhoitaja ja koululääkäri. Kouluterveydenhuollon terveydenhoi-
tajan ja lääkärin perustehtäviin kuuluu mielenterveyden edistäminen ja 
lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin selvittäminen.

Tarkastuslautakunnan linjaukset

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien sekä HUSin yhteisessä ar-
viointikertomuksessa vuodelta 2018 todettiin, että lapset ja nuoret eivät 
pääse mielenterveyspalvelujen piiriin sujuvasti. Tämän vuoksi erikois-
sairaanhoitoon jonottaa myös sellaisia potilaita, joita voitaisiin hoitaa 
perusterveydenhuollossa. Tarkastuslautakunta on listannut arviointiker-
tomuksessa useita toimenpiteitä, joihin Helsingin kaupungin toimialojen 
tulisi ryhtyä edistääkseen lasten ja nuorten mielenterveyttä.

Tarkastuslautakunnan toimenpiteissä on mainittu lasten ja nuorten lie-
viä sekä keskivaikeita mielenterveysongelmia arvioivan ja hoitavan yk-
sikön perustaminen, joka toimisi samalla jatkohoitopaikkana erikoissai-
raanhoidolle. Lisäksi toimenpiteissä on mainittu, että sosiaali- ja ter-
veystoimialan sekä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan tulisi selvit-
tää mahdollisuutta parantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen 
saatavuutta lisäämällä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon psykiatrisia 
sairaanhoitajia.

Palveluketjun rakentaminen ja kehittäminen

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen palveluketjujen kehittäminen 
toteutetaan Helsingin kaupungin ja HUSin yhteistyönä. Työryhmä on 
aloittanut toimintansa elokuussa 2019. Työryhmä hyödyntää laadittuja 
selvityksiä ja selvittää, minkälaisia palveluja on tarkoituksenmukaista 
kehittää ja rakentaa.

Työryhmän tavoitteena on konseptoida yhteinen palvelu- ja prosessi-
ketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielenterveysongel-
mien havainnointiin ja hoitoon yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä HUSin kanssa. Lisäksi ta-
voitteena on rakentaa yli 12-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenter-
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veystyön palvelut ja toimintamallit, kiinnittää riskiryhmässä olevat nuo-
ret hoitopolkuun sekä vahvistaa nuorille tarjottavia matalan kynnyksen 
sosiaali- ja terveyspalveluja kuten liikkuvaa mielenterveystyötä.

Kouluterveydenhuollon aikaisempi kokeilu

Kouluterveydenhuollon tehtäviin ei perinteisesti ole kuulunut sairaan-
hoito. Tämä on nähty puutteena. Vuosina 2007–2012 toteutettiin siksi 
kokeilu, jossa Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työsken-
teli muutamissa peruskouluissa psykiatrisia sairaanhoitajia. Tuona ai-
kana haettiin sopivaa työskentelymallia nuorten mielenterveysongel-
mien haasteisiin vastaamiseksi. Työskentelymallissa ei kuitenkaan on-
nistuttu kohdistamaan palveluja määrätietoisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti kohderyhmään moninaisista kokeiluista huolimatta. Eri kouluilla 
toimivien yksittäisten psykiatristen sairaanhoitajien työ ei muodostanut 
ennaltaehkäisevää yhtenäistä työskentelymallia, vaan koulujen toimin-
takulttuuri ja muut tekijät ohjasivat toimintaa. 

Kokeillun työskentelymallin ei koettu soveltuvan peruskouluihin, minkä 
vuoksi kokeilun jälkeen toiminta ja psykiatriset sairaanhoitajat kohden-
nettiin toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin. Opiskeluterveyden-
huoltoon sisältyy sairaanhoito ja siten hoidollinen mielenterveystyö toi-
mii paremmin opiskeluterveydenhuollon palveluissa. Aloitetussa nuor-
ten mielenterveyspalvelujen palveluketjutyössä selvitetään myös am-
matillisissa oppilaitoksissa olevien sairaanhoitajien paikka palveluket-
jussa. 

Keskitetyt palvelut

Kouluterveydenhuollon näkökulmasta keskitetyt moniammatilliset yksi-
köt varmistaisivat paremmin toimivat, tuloksekkaat ja tehokkaat lasten 
ja nuorten mielenterveyspalvelut kuin yksittäisten psykiatristen sairaan-
hoitajien palkkaaminen kouluille. Samalla pystyttäisiin paremmin var-
mistamaan ennaltaehkäisevä työote, henkilöstön osaamisen kehittämi-
nen ja tarpeen mukainen työnohjaus sekä työyhteisön tuki.

Turun mallin kustannukset

Helsingissä on yläkouluikäisiä oppilaita noin 16 000. Turun mallin mu-
kainen toiminta edellyttäisi yhtä psykiatrista sairaanhoitajaa tuhatta op-
pilasta kohden eli kaikkiaan 16 psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaa-
mista kouluterveydenhuoltoon. Kustannusarvio on noin 800 000 euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen lisää lasten ja nuorten 
osallisuutta, hyvinvointia sekä voimavaroja laaja-alaisesti. Samalla mie-
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lenterveysongelmien ehkäiseminen edistää lapsen ja nuoren kiinnitty-
mistä yhteiskuntaan sekä kasvamista yhteiskunnan täysivaltaiseksi jä-
seneksi, mikä vähentää puolestaan yhteiskunnan kustannuksia. Lasten 
ja nuorten mielenterveyttä pystytään edistämään parhaiten tehokkaasti 
järjestetyillä, laaja-alaisilla ja oikea-aikaisilla palveluilla, joita tarjoaa 
koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö.”

10.09.2019 Pöydälle
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