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§ 111
Terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2011 
arviointikertomuksesta 

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen kohdista 1.6; 4.1.7: 4.3.1; 4.6.1 ja 4.6.4 
seuraavat, esittelijän ehdotuksen mukaiset lausunnot:

Arviointikertomuksen kohta 1.6: Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät 
toimenpiteet; Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että 

 virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin 
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien 
poistamiseksi

 talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolia 
kaupungin tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja 
koordinoimisessa tulee vahvistaa.

Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 1.6: Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten 
edellyttämät toimenpiteet

"Yleisten suositusten osalta terveyslautakunta toteaa, että 
tilintarkastuksessa havaittujen puutteiden osalta terveyskeskuksessa 
on jo pitkään ollut normaali rutiini, että tarkastushavainnot käsitellään 
säännöllisesti ja korjaaville toimenpiteille nimetään selkeät vastuutahot. 
Tämä koskee luonnollisesti myös tietojärjestelmien 
kontrolliympäristössä havaittuja puutteita.

Terveyskeskuksen tietotekniikkahankkeiden suunnittelussa 
noudatetaan kaupungin tietotekniikkaohjelmaa, jonka toteutusta ohjaa 
kaupunginjohtajan vetämä tietotekniikkaohjelman koordinointiryhmä 
(TIPOK), jossa terveyskeskuksen edustajana on toimitusjohtaja. 
Kaupungin hankeohjelman valmistelua ohjaa ja seuraa rahoitusjohtajan 
johdolla tietohallinnon hankeohjausryhmä, jossa terveyskeskuksen 
edustajana on kehittämisjohtaja. Kaupungin tietohallintopalvelujen 
kehitystä ohjaa ja seuraa talous- ja suunnittelukeskuksen 
tietotekniikkapäällikön johdolla tietohallintopalvelujen johtoryhmä, jossa 
terveyskeskuksen edustajana toimii tietohallintopäällikkö.  

Terveyskeskuksen tulevien vuosien tietohallinnon ja tietotekniikan 
hankeohjelma on laadittu talous- ja suunnittelukeskuksen antamien 
ohjeiden mukaan siten, että talousarvioesityksen osana tulee olemaan 
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erittely tietohallinnon ja tietotekniikan kustannuksista ja esitykset niistä 
hankkeista, joita esitetään otettavaksi mukaan kaupungin tietotekniikan 
hankeohjelmaan. Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että viraston 
tietotekniikkahankkeiden suunnittelulla on aiempaa kiinteämpi yhteys 
kaupunkitasoiseen tietotekniikan hankesuunnitteluun, jolloin 
hankkeiden yhteys kaupunkitasoiseen tietotekniikan kehittämiseen 
tulee varmistettua.  Aiempina vuosina yhteys ei ole ollut riittävän 
kiinteä, mikä ei ole edesauttanut hankkeiden priorisointia. 

Terveyslautakunta pitää tärkeänä kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolin vahvistamista 
tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja koordinoimisessa.

Terveyskeskus tekee jatkuvasti yhteistyötä tietotekniikkaosaston 
kanssa mm. suurten, hallintokuntarajat ja organisaatiorajat ylittävien 
tietojärjestelmähankkeiden suunnittelussa. Tietotekniikkaosaston 
koordinointitehtävä on erityisen tärkeä terveyskeskuksen, HUS -
kuntayhtymän ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen uuden 
potilastietojärjestelmän suunnittelu- ja hankintaprosessin 
ohjaamisessa."

Arviointikertomuksen kohta 4.1.7: Terveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa; 
Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 terveyskeskuksen on uuden terveydenhuoltolain johdosta 
järjestettävä uusi tiedottamiskierros ja koulutusta päätöksenteon 
terveysvaikutusten nopeasta ennakkoarvioinnista,

 ohjeen käytön markkinointi ja koulutus tulee kohdentaa sellaisille 
virastoille, jotka tekevät kuntalaisten terveyteen liittyviä 
päätösesityksiä, mutta jotka eivät vielä käytä nykyistä ohjetta,

 ohjeen käytössä voidaan joustaa niissä tapauksissa, joissa 
terveyteen liittyviä päätöksiä ei tehdä tai jos käytössä on jokin 
yksityiskohtaisempi tai laajempi päätöksenteon 
terveysvaikutusten ennakkoarviointimenetelmä. 

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kohtaan 4.1.7:Terveysvaikutusten arviointi 
päätöksenteossa

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että tarkastuslautakunta on arvioinut 
nopean terveysvaikutusten arvioinnin ohjeen tunnettavuutta ja 
noudattamista kaupungin virastoissa ja liikelaitoksissa. Tulokset 
vahvistavat terveyskeskuksen käsitystä siitä, että päätösten 
terveysvaikutusten arvioinnissa on puutteita. 

Arvioinnin tulosten tultua nyt julkisiksi voidaan toimet tilanteen 
parantamiseksi aloittaa. Terveyslautakunta kannattaa sitä, että 
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terveyskeskus järjestää aiheesta tiedottamiskierroksen ja koulutusta 
kohdentaen ne erityisesti tahoille, jotka eivät tunne tai muusta syystä 
käytä ohjetta. Samoin terveyslautakunta yhtyy käsitykseen siitä, että 
ohjeen käytöstä voidaan perustellusti joustaa. 

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että terveyskeskus on vuodesta 2008 
alkaen tiedottanut terveysvaikutusten arvioinnista ja siihen liittyvästä 
ohjeesta sähköisesti ja nimennyt yhden erityissuunnittelijoistaan 
yhdyshenkilöksi, johon tarvittaessa voidaan olla yhteydessä. Hän on 
vieraillut eri tahoilla tiedottamassa ja kouluttamassa sekä antanut 
puhelinneuvontaa. Tätä toimintaa jatketaan edelleen.  

Arviointikertomuksen kohta 4.3.1: Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy; 
Tarkastuslautakunnan edlleyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten hankkeiden 
toiminnan jatkuminen ja hallintokuntien välinen yhteistyö tulee 
varmistaa erillisrahoituksen jälkeenkin. Sosiaali- ja terveystointa 
ja sivistys- ja henkilöstötointa johtavien 
apulaiskaupunginjohtajien sekä virastopäälliköiden on 
varmistettava työn kaupunkitasoinen koordinointi ja yhteistyö 
virastojen välillä hyvinvointitavoitteiden toteuttamiseksi,

 hankkeita, joista on saatu hyviä kokemuksia – kuten EasySport -
toiminta – on laajennettava yläasteikäisiin ja soveltuvin osin 
toisella asteella opiskeleviin,

  terveyskeskuksen ja opetusviraston tulee parantaa 
kouluterveydenhuoltoa ja muuta oppilashuoltoa siten, että 
oppilaiden pääsy koululääkärin, -psykologin, ja -kuraattorin 
vastaanotolle helpottuu,

 vaikka ehdotetut toimenpiteet kasvattavat menoja lyhyellä 
tähtäimellä, toimenpiteet lisäävät hyvinvointia ja vähentävät 
kustannuksia pitkällä tähtäimellä.

Lausunto kohtaan 4.3.1: Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

"Lasten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
neuvolayksikön toiminnassa on suunnitelmallinen lastenneuvolan 
tarkastusohjelma, jota Helsingissä toteutetaan kattavasti. Neuvolan 
terveystarkastuksessa tarkastellaan koko perheen hyvinvointia ja 
terveyttä. Terveydenhoitajan ja lääkärin palvelujen lisäksi on 
mahdollisuus tarvittaessa saada tukea myös mm. puheterapeutilta, 
fysioterapeutilta, neuvolapsykologilta, psykiatriselta sairaanhoitajalta, 
päihdehoitajalta ja sosiaalineuvojalta. Systemaattista hallintokuntien 
välistä yhteistyötä toteutetaan päivähoidossa olevien neljävuotiaiden 
lasten laajaan terveystarkastukseen kuuluvassa yhteistyössä perheen, 
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päivähoidon ja neuvolan kesken.  Lisäksi neuvolassa on tehty mm. 
yhteinen prosessi maahanmuuttajataustaisen lapsen kielen kehityksen 
tukemiseksi yhteistyössä neuvolan, päivähoidon ja alkuopetuksen 
kanssa 4–8-vuotiaille lapsille. Neuvolapalveluiden piiriin jo kuuluvia, 
mutta esim. määräaikaistarkastuksista poisjääneitä lapsia ja perheitä 
on aloitettu kartoittaa ja kutsua neuvolapalveluihin kerran vuodessa. 
Helsingissä neuvolatarkastusten lisäksi lasten rokotuskattavuus on 
erittäin hyvä, joka kertoo osittain neuvolapalvelujen runsaasta käytöstä 
ja perheiden hyvästä tavoittamisesta. 

Terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikkö on ollut 
aloitteellinen ryhmätoiminnan järjestämisessä jo vuodesta 2008 alkaen.  
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikön lisäksi liikuntavirasto, 
opetusvirasto ja työnväenopisto järjestävät yhteistyönä ylipainoisille 
alakoululaisille ja heidän perheilleen maksuttomia vertaistukiryhmiä 
koko Helsingin alueella (EasySport-startti). Suunnittelu ja toteutus 
tapahtuvat monen ammattiryhmän yhteistyönä. Lapsille järjestetään 
liikuntaa ja vanhemmille tukea, tietoa ja tavoitteellisuutta lasten 
hyvinvoinnin ja painonhallinnan edistämisessä. Terveyskeskuksesta 
ryhmätoiminnan järjestämiseen osallistuvat muun muassa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ja terveyskeskuksen 
fysioterapeutit.  Kouluterveydenhuolto etsii ryhmään lapset ja perheet, 
tapaa henkilökohtaisesti kaikki perheet ja osallistuu ryhmien 
vetämiseen ja lapsen seurantaan ryhmätoiminnan jälkeen. 

Lasu-rahoituskauden aikana 2009–2012 liikuntaviraston panostus ja 
liikunnan osuus on vahvistunut.  Tavoitteiden mukaisesti lasten 
liikunnan aktivoiminen on laajentunut koko perheen liikunnaksi.  
Toiminta on asettunut vakiintuneeksi virastojen väliseksi yhteistyöksi. 
Lasu-rahoitus on mahdollistanut ryhmätoiminnan laajentamisen 
kaikkien alakoulujen oppilaisiin koko Helsingin alueella.  Yksilöön 
kohdistuvan toiminnan lisäksi esimerkiksi terveydenhoitajat toimivat 
ryhmissä ohjaajina. Toisaalta asetus edellyttää määräaikaisten 
terveystarkastusten suorittamista kaikille ikäluokille peruskoulun 
ensimmäisestä luokasta aina ammattikorkeakouluun asti.  Täysin ilman 
kustannuksia ryhmätoimintaa ei voida järjestää.  Toiminnan 
vakiinnuttaminen ja laajentaminen yläasteikäisiin ja toisella asteella 
opiskeleviin edellyttävät rahoituksen ja resurssien riittävyyden 
varmistamista. Lisäksi tarvitaan lisäkoulutusta eri ammattiryhmille sekä 
toimintatilojen vakinaistamista.  Lisäksi vastuullinen toimija ja 
yhteistyötahot tulee nimetä. Terveyden edistäminen ja terveyserojen 
kaventaminen edellyttävät toiminnan ja sen vaikuttavuuden 
mittaamista, tilastoinnin kehittämistä sekä perheiden ja lasten 
terveystottumusten muutoksen suunnitelmallista seurantaa.

Helsingin terveyskeskuksen kouluterveydenhuollon perustehtävänä on 
tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä 
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sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. 
Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, 
tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii 
puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Lisäksi koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on koulujen ja oppilaitosten 
terveydellisten olojen valvonta, oppilaiden ja opiskelijoiden 
terveydenhoito, terveysneuvonta sekä lakisääteisiin ja tarpeellisiin 
erikoistutkimuksiin ohjaaminen. 

Kouluterveydenhuolto ohjaa koululaisia tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja 
hoitoon, toimii yhteistyössä lapsen perheen kanssa ja kehittää 
terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä moniammatillisessa 
yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. (Valtioneuvoston asetus 
neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten 
ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 6.4.2011/338; 
Kansanterveyslaki 77/1972; Kansanterveysasetus 802/1992; Sosiaali- 
ja terveysministeriön kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004:8; 
Helsingin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimintasuunnitelma 
2010–2012).

Kouluterveydenhuollossa tehdään asetuksen (6.4.2011/338) mukaisia 
terveystarkastuksia. Näitä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, joka 
tarkoittaa terveydenhoitajan suorittamaa terveystarkastusta jokaiseen 
vuosiluokkaan kuuluvalle oppilaalle ja opiskelijalle. 
Terveystarkastuksessa käytetään hyödyksi oppilaan aikaisempia 
terveystietoja sekä mahdollisesti vanhemmilta, opettajalta tai 
oppilashuoltoryhmältä saatua tietoa. Lisäksi tehdään ns. laajoja 
terveystarkastuksia luokilla 1, 5 ja 8, johon sisältyy terveydenhoitajan 
tekemän tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus sekä vanhempien 
tapaaminen ja haastattelu. Huoltajien kirjallisella suostumuksella 
laajaan terveystarkastukseen voidaan lisäksi pyytää opettajan arvio 
oppilaan selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä 
hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Laajojen terveystarkastusten 
tarkoituksena on selvittää oppilaan ja hänen perheensä hyvinvointia. 
Vanhemmilla on mahdollisuus myös tutustua terveystarkastuksen 
yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja lääkäriin. Laajassa 
terveystarkastuksessa selvitetään perheen terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvät asiat, kuten perheen terveystottumukset ja huolenpito lapsesta. 
Lapsen tai nuoren ikävaihe huomioon ottaen pyritään vahvistamaan ja 
tukemaan vanhempien ja koko perheen omia voimavaroja. 
Vanhemmilla ja lapsilla on terveystarkastuksen aikana mahdollisuus 
kertoa tunteistaan sekä ajatuksistaan ja samalla he saavat tietoa 
lapsen selviytymisestä kouluyhteisössä. 

Terveystarkastuksia voidaan järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan 
myös muina ajankohtina tai muille kuin edellä mainituille ryhmille 
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erityisen tuen tai hoidon suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. Muut 
terveystarkastukset sisältävät tarvittavat seurantakäynnit. 

Terveystarkastusten lisäksi järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisia 
tapaamisia. Työntekijällä on mahdollisuus tavata lasta, nuorta ja hänen 
perhettään joustavasti oman huolensa perusteella. Lisäksi lapsilla, 
nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus hakeutua 
terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle yksilöllisten tarpeidensa ja 
elämäntilanteensa mukaan. Systemaattisesti järjestetyissä 
terveystarkastuksissa pyritään löytämään ne lapset ja nuoret, jotka 
saattavat tarvita tehostetumpaa seurantaa. Kouluterveydenhuollon 
lisäksi perheillä on aina mahdollisuus hankkiutua oman valinnan 
mukaiselle terveysasemalle lääkärin vastaanotolle. "

Arviointikertomuksen kohta 4.6.1: Huostaanotot; Tarkastuslautakunnan edellyttämät 
toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että 

 sosiaaliviraston tulee taata kotipalvelujen saatavuus 
lapsiperheiden arjen tukemisessa huostaanottojen 
ennaltaehkäisemiseksi. Lapsiperheiden kotipalveluista ja 
varhaisesta tuesta tulee tiedottaa aktiivisesti perheille,

 sosiaali- ja terveystoimessa tulee panostaa lapsiperheiden 
vanhempien mielenterveys- ja päihde-palvelujen saatavuuteen, 
vaikuttavuuteen sekä kuntoutumisen tukemiseen, koska se 
edistää ongelmaperheiden lasten ja nuorten kasvuolojen 
paranemista,

 sosiaaliviraston tulee kehittää keinoja sijaisperheiden hankintaan 
ja lisätä ammatillisten perhekotien määrää lastensuojelun 
kustannusten vähentämiseksi, sillä perhehoito on laitoshoitoa 
taloudellisempaa,

 läheisneuvonpitoa tulee kehittää ja vakiinnuttaa saatujen 
kokemusten pohjalta lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelman 
mukaisesti,

 on kehitettävä keinoja ja tukimuotoja, joilla edesautetaan 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymistä ja 
työhyvinvointia. 

Lausunto kohtaan 4.6.1: Huostaanotot

"Jokaisen odottavan perheen kanssa keskustellaan päihteettömyyden 
merkityksestä raskaana olevalle ja sikiölle. Neuvolavastaanotoilla 
käytetään systemaattisesti myös AUDIT-lomakketta. Perheen jäsenten 
tupakoinnissa on Helsingissä havaittavissa alueellisia eroja ja 
terveydenhoitajien koulutuksia kohdennetaankin runsaasti tupakoivien 
alueiden terveydenhoitajien osaamiseen. Neuvolalla on yhteistyöpolku 
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synnytyssairaalan HAL-poliklinikan (=erityispoliklinikka huume-, päihde- 
ja lääkeongelmaisille raskaana oleville) kanssa. Päihteitä käyttävän 
perheen jatkohoito ja tuki vauvan syntymän jälkeen toteutetaan HAL-
poliklinikalla yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan ja lapsen seuranta 
syntymän jälkeen tapahtuu sosiaalipediatrisessa yksikössä, 
terveysasemalla neuvolan ja päihdetyöntekijän yhteistyönä, 
sosiaalitoimessa lastensuojelun ja muun sosiaalityön sekä A-klinikan 
tukemana. 

Neuvolassa kuten muissakin terveydenhuollon toimipisteissä lääkäri tai 
hoitaja voi tarvittaessa tehdä myös lastensuojeluilmoituksen, jonka 
jälkeen sosiaalivirastossa tehdään hoitosuunnitelma perheen tarpeiden 
mukaan. 

Terveysasematosaston ”Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymä” -
hankkeessa terveysasemille on jalkautettu sosiaalineuvojia ja 
päihdetyöntekijöitä. Sosiaalineuvontaa ja apua päihde- ja 
mielenterveysongelmiin tarjotaan matalalla kynnyksellä yhden oven 
takaa. Sosiaalineuvojat tuovat terveysasemille sosiaalialan osaamista. 
He tekevät yksilöllisiä tilannearvioita (sosiaalinen ja taloudellinen 
tilanne) ja tarjoavat yleisneuvontaa sosiaalipalveluista ja -etuuksista 
sekä asiakkaille, että terveysaseman henkilökunnalle. Päihdetyöntekijät 
vahvistavat terveysasemien päihde- ja mielenterveysosaamista. He 
tekevät asiakkaalle tilannearvioita ja hoitosuunnitelmia yhteistyössä 
lääkärin ja hoitajan kanssa. Päihdetyöntekijöiden asiakkaista noin 20 % 
on ollut alaikäisten lasten vanhempia. Vanhemmat saavat siis 
toiminnan myötä aiempaa helpommin apua ongelmiinsa."

Arviointikertomuksen kohta 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kouluterveydenhuollossa tulee olla tavoitettavuuden 
parantamiseksi lääkäreitä STM:n laatusuositusten mukaisesti.

 koulujen fyysisiä työoloja, kuten huoneilman laatua ja 
ergonomiaa, tulee parantaa ja seurata ohjeistuksen mukaisesti 
eli kolmen vuoden välein.

Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
lääkärimitoitus 

"Helsingin terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
yksikkö toteuttaa neuvolatyöstä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun 
asetuksen (338/2011) mukaisia terveystarkastuksia. 
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Helsingissä kouluterveydenhuollossa työskentelevien 
terveydenhoitajien mitoitus on 560 peruskoululaista/terveydenhoitaja eli 
terveydenhoitajien mitoitus on suosituksen mukainen (600 oppilasta 
/terveydenhoitaja). Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on 
tällä hetkellä yhteensä 127 terveydenhoitajan vakituista vakanssia ja 8 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamishankkeisiin 
(LASU-hankkeet) kuuluvaa määräaikaista terveydenhoitajan vakanssia. 
Näiden lisäksi yksikössä on 7 psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssia ja 
4 LASU-hankkeeseen kuuluvaa määräaikaista psykiatrisen 
sairaanhoitajan vakanssia.

 STM:n suosituksen mukaisesti lääkäreiden mitoitus 
kouluterveydenhuollossa tulisi olla 2100 koululaista/lääkäri ja 2500- 
3000 opiskelijaa/lääkäri. Helsingin koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa lääkäreillä on ollut oppilaita tai opiskelijoita 
keskimäärin 3400/lääkäri. Opiskelijoiden sairaanhoitopalvelut on 
järjestetty terveysasemille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on 
yhteensä 22 lääkärin vakanssia ja lisäksi 4 LASU-hankkeiden 
määräaikaista lääkärivakanssia vuoden 2012 loppuun asti. Kaikki 
lääkärin vakinaiset vakanssit ovat täynnä, mutta sijaisten saaminen on 
osoittautunut erittäin vaikeaksi.

Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimii sisällöllisesti 
asetuksen mukaisesti.  Terveystarkastuksessa selvitetään 
tarkastettavan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan 
kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla ja kliinisillä tutkimuksilla 
sekä tarvittaessa muilla menetelmillä. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat 
vuosittain. Määräaikainen terveystarkastus järjestetään kaikille ennalta 
määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun erityisryhmään 
kuuluville. Lisäksi tehdään ns. laaja-alaisia terveystarkastuksia, johon 
sisältyy terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi 
lääkärintarkastus sekä vanhempien tapaaminen ja haastattelu. Koulu- 
ja opiskeluterveydenhuolto toimii oppilashuollossa moniammatillisesti ja 
perhekeskeisesti varhaisen puuttumisen periaatteella ja on luonut 
toimivia hoitokäytäntöjä lasten ja nuorten hoidossa yhteistyössä 
erikoissairaanhoidon kanssa.

Helsingin terveyskeskuksessa on usean vuoden ajan tavoitteellisesti 
lisätty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vakansseja. 
Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien mitoituksissa ollaan nyt 
valtakunnallisten suositusten tasolla. Sen sijaan lääkäreiden 
vakanssien lukumäärää ei ole vielä kouluterveydenhuollossa kyetty 
nostamaan laatusuositusten tasolle. Terveyskeskuksen vuoden 2013 
talousarvioesitys ei näyttäisi mahdollistavan tarkastuslausunnossa 
esille tuotujen lisäresurssitarpeiden toteuttamista ensi vuonna. 
Pyrkimyksiä mitoituksien korjaamiseksi suositusten tasolle jatketaan 
seuraavina vuosina." 
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Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
Fyysiset työolot 

"Helsingissä peruskoulujen kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyys 
ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi tai jopa useammin. 
Samoin Helsingin lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, muiden toisen 
asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskeluyhteisöjen ja 
ympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi 
tai useammin. Tarkastusten järjestäminen on koulun tai oppilaitoksen 
rehtorin vastuulla. Tarkastus tehdään yhteistyössä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon, koulun tai oppilaitosten ja niiden oppilaiden, 
terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, 
työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Kouluyhteisöiden ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamista 
seurataan vuosittain. Lisäksi terveydellisten olojen valvonta edellyttää 
jatkuvaa havainnointia kouluympäristössä."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Helena Calonius, kehittämisjohtaja vs., puhelin: 310 42213
Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
Raija Puustinen, terveysasemien johtaja vs., puhelin: 310 42700

raija.puustinen(a)hel.fi
Irmeli Suvanto, suunnittelija, puhelin: 310 42681

irmeli.suvanto(a)hel.fi
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättänee antaa tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen kohdista 1.6; 4.1.7: 4.3.1; 4.6.1 ja 4.6.4 
seuraavat, esittelijän ehdotuksen mukaiset lausunnot:

Arviointikertomuksen kohta 1.6: Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät 
toimenpiteet; Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että 

 virastojen ja liikelaitosten tulee ryhtyä viivyttelemättä korjaaviin 
toimenpiteisiin tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien 
poistamiseksi
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 talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolia 
kaupungin tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja 
koordinoimisessa tulee vahvistaa.

Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 1.6: Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten 
edellyttämät toimenpiteet

"Yleisten suositusten osalta terveyslautakunta toteaa, että 
tilintarkastuksessa havaittujen puutteiden osalta terveyskeskuksessa 
on jo pitkään ollut normaali rutiini, että tarkastushavainnot käsitellään 
säännöllisesti ja korjaaville toimenpiteille nimetään selkeät vastuutahot. 
Tämä koskee luonnollisesti myös tietojärjestelmien 
kontrolliympäristössä havaittuja puutteita.

Terveyskeskuksen tietotekniikkahankkeiden suunnittelussa 
noudatetaan kaupungin tietotekniikkaohjelmaa, jonka toteutusta ohjaa 
kaupunginjohtajan vetämä tietotekniikkaohjelman koordinointiryhmä 
(TIPOK), jossa terveyskeskuksen edustajana on toimitusjohtaja. 
Kaupungin hankeohjelman valmistelua ohjaa ja seuraa rahoitusjohtajan 
johdolla tietohallinnon hankeohjausryhmä, jossa terveyskeskuksen 
edustajana on kehittämisjohtaja. Kaupungin tietohallintopalvelujen 
kehitystä ohjaa ja seuraa talous- ja suunnittelukeskuksen 
tietotekniikkapäällikön johdolla tietohallintopalvelujen johtoryhmä, jossa 
terveyskeskuksen edustajana toimii tietohallintopäällikkö.  

Terveyskeskuksen tulevien vuosien tietohallinnon ja tietotekniikan 
hankeohjelma on laadittu talous- ja suunnittelukeskuksen antamien 
ohjeiden mukaan siten, että talousarvioesityksen osana tulee olemaan 
erittely tietohallinnon ja tietotekniikan kustannuksista ja esitykset niistä 
hankkeista, joita esitetään otettavaksi mukaan kaupungin tietotekniikan 
hankeohjelmaan. Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että viraston 
tietotekniikkahankkeiden suunnittelulla on aiempaa kiinteämpi yhteys 
kaupunkitasoiseen tietotekniikan hankesuunnitteluun, jolloin 
hankkeiden yhteys kaupunkitasoiseen tietotekniikan kehittämiseen 
tulee varmistettua.  Aiempina vuosina yhteys ei ole ollut riittävän 
kiinteä, mikä ei ole edesauttanut hankkeiden priorisointia. 

Terveyslautakunta pitää tärkeänä kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston roolin vahvistamista 
tietotekniikan kehittämisessä, ohjauksessa ja koordinoimisessa.

Terveyskeskus tekee jatkuvasti yhteistyötä tietotekniikkaosaston 
kanssa mm. suurten, hallintokuntarajat ja organisaatiorajat ylittävien 
tietojärjestelmähankkeiden suunnittelussa. Tietotekniikkaosaston 
koordinointitehtävä on erityisen tärkeä terveyskeskuksen, HUS -
kuntayhtymän ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen uuden 
potilastietojärjestelmän suunnittelu- ja hankintaprosessin 
ohjaamisessa."
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Arviointikertomuksen kohta 4.1.7: Terveysvaikutusten arviointi päätöksenteossa; 
Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 terveyskeskuksen on uuden terveydenhuoltolain johdosta 
järjestettävä uusi tiedottamiskierros ja koulutusta päätöksenteon 
terveysvaikutusten nopeasta ennakkoarvioinnista,

 ohjeen käytön markkinointi ja koulutus tulee kohdentaa sellaisille 
virastoille, jotka tekevät kuntalaisten terveyteen liittyviä 
päätösesityksiä, mutta jotka eivät vielä käytä nykyistä ohjetta,

 ohjeen käytössä voidaan joustaa niissä tapauksissa, joissa 
terveyteen liittyviä päätöksiä ei tehdä tai jos käytössä on jokin 
yksityiskohtaisempi tai laajempi päätöksenteon 
terveysvaikutusten ennakkoarviointimenetelmä. 

Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kohtaan 4.1.7:Terveysvaikutusten arviointi 
päätöksenteossa

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että tarkastuslautakunta on arvioinut 
nopean terveysvaikutusten arvioinnin ohjeen tunnettavuutta ja 
noudattamista kaupungin virastoissa ja liikelaitoksissa. Tulokset 
vahvistavat terveyskeskuksen käsitystä siitä, että päätösten 
terveysvaikutusten arvioinnissa on puutteita. 

Arvioinnin tulosten tultua nyt julkisiksi voidaan toimet tilanteen 
parantamiseksi aloittaa. Terveyslautakunta kannattaa sitä, että 
terveyskeskus järjestää aiheesta tiedottamiskierroksen ja koulutusta 
kohdentaen ne erityisesti tahoille, jotka eivät tunne tai muusta syystä 
käytä ohjetta. Samoin terveyslautakunta yhtyy käsitykseen siitä, että 
ohjeen käytöstä voidaan perustellusti joustaa. 

Lisäksi terveyslautakunta toteaa, että terveyskeskus on vuodesta 2008 
alkaen tiedottanut terveysvaikutusten arvioinnista ja siihen liittyvästä 
ohjeesta sähköisesti ja nimennyt yhden erityissuunnittelijoistaan 
yhdyshenkilöksi, johon tarvittaessa voidaan olla yhteydessä. Hän on 
vieraillut eri tahoilla tiedottamassa ja kouluttamassa sekä antanut 
puhelinneuvontaa. Tätä toimintaa jatketaan edelleen.  

Arviointikertomuksen kohta 4.3.1: Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy; 
Tarkastuslautakunnan edlleyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisten hankkeiden 
toiminnan jatkuminen ja hallintokuntien välinen yhteistyö tulee 
varmistaa erillisrahoituksen jälkeenkin. Sosiaali- ja terveystointa 
ja sivistys- ja henkilöstötointa johtavien 
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apulaiskaupunginjohtajien sekä virastopäälliköiden on 
varmistettava työn kaupunkitasoinen koordinointi ja yhteistyö 
virastojen välillä hyvinvointitavoitteiden toteuttamiseksi,

 hankkeita, joista on saatu hyviä kokemuksia – kuten EasySport -
toiminta – on laajennettava yläasteikäisiin ja soveltuvin osin 
toisella asteella opiskeleviin,

  terveyskeskuksen ja opetusviraston tulee parantaa 
kouluterveydenhuoltoa ja muuta oppilashuoltoa siten, että 
oppilaiden pääsy koululääkärin, -psykologin, ja -kuraattorin 
vastaanotolle helpottuu,

 vaikka ehdotetut toimenpiteet kasvattavat menoja lyhyellä 
tähtäimellä, toimenpiteet lisäävät hyvinvointia ja vähentävät 
kustannuksia pitkällä tähtäimellä.

Lausunto kohtaan 4.3.1: Lasten ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy

"Lasten ja lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
neuvolayksikön toiminnassa on suunnitelmallinen lastenneuvolan 
tarkastusohjelma, jota Helsingissä toteutetaan kattavasti. Neuvolan 
terveystarkastuksessa tarkastellaan koko perheen hyvinvointia ja 
terveyttä. Terveydenhoitajan ja lääkärin palvelujen lisäksi on 
mahdollisuus tarvittaessa saada tukea myös mm. puheterapeutilta, 
fysioterapeutilta, neuvolapsykologilta, psykiatriselta sairaanhoitajalta, 
päihdehoitajalta ja sosiaalineuvojalta. Systemaattista hallintokuntien 
välistä yhteistyötä toteutetaan päivähoidossa olevien neljävuotiaiden 
lasten laajaan terveystarkastukseen kuuluvassa yhteistyössä perheen, 
päivähoidon ja neuvolan kesken.  Lisäksi neuvolassa on tehty mm. 
yhteinen prosessi maahanmuuttajataustaisen lapsen kielen kehityksen 
tukemiseksi yhteistyössä neuvolan, päivähoidon ja alkuopetuksen 
kanssa 4–8-vuotiaille lapsille. Neuvolapalveluiden piiriin jo kuuluvia, 
mutta esim. määräaikaistarkastuksista poisjääneitä lapsia ja perheitä 
on aloitettu kartoittaa ja kutsua neuvolapalveluihin kerran vuodessa. 
Helsingissä neuvolatarkastusten lisäksi lasten rokotuskattavuus on 
erittäin hyvä, joka kertoo osittain neuvolapalvelujen runsaasta käytöstä 
ja perheiden hyvästä tavoittamisesta. 

Terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikkö on ollut 
aloitteellinen ryhmätoiminnan järjestämisessä jo vuodesta 2008 alkaen.  
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksikön lisäksi liikuntavirasto, 
opetusvirasto ja työnväenopisto järjestävät yhteistyönä ylipainoisille 
alakoululaisille ja heidän perheilleen maksuttomia vertaistukiryhmiä 
koko Helsingin alueella (EasySport-startti). Suunnittelu ja toteutus 
tapahtuvat monen ammattiryhmän yhteistyönä. Lapsille järjestetään 
liikuntaa ja vanhemmille tukea, tietoa ja tavoitteellisuutta lasten 
hyvinvoinnin ja painonhallinnan edistämisessä. Terveyskeskuksesta 
ryhmätoiminnan järjestämiseen osallistuvat muun muassa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat ja terveyskeskuksen 
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fysioterapeutit.  Kouluterveydenhuolto etsii ryhmään lapset ja perheet, 
tapaa henkilökohtaisesti kaikki perheet ja osallistuu ryhmien 
vetämiseen ja lapsen seurantaan ryhmätoiminnan jälkeen. 

Lasu-rahoituskauden aikana 2009–2012 liikuntaviraston panostus ja 
liikunnan osuus on vahvistunut.  Tavoitteiden mukaisesti lasten 
liikunnan aktivoiminen on laajentunut koko perheen liikunnaksi.  
Toiminta on asettunut vakiintuneeksi virastojen väliseksi yhteistyöksi. 
Lasu-rahoitus on mahdollistanut ryhmätoiminnan laajentamisen 
kaikkien alakoulujen oppilaisiin koko Helsingin alueella.  Yksilöön 
kohdistuvan toiminnan lisäksi esimerkiksi terveydenhoitajat toimivat 
ryhmissä ohjaajina. Toisaalta asetus edellyttää määräaikaisten 
terveystarkastusten suorittamista kaikille ikäluokille peruskoulun 
ensimmäisestä luokasta aina ammattikorkeakouluun asti.  Täysin ilman 
kustannuksia ryhmätoimintaa ei voida järjestää.  Toiminnan 
vakiinnuttaminen ja laajentaminen yläasteikäisiin ja toisella asteella 
opiskeleviin edellyttävät rahoituksen ja resurssien riittävyyden 
varmistamista. Lisäksi tarvitaan lisäkoulutusta eri ammattiryhmille sekä 
toimintatilojen vakinaistamista.  Lisäksi vastuullinen toimija ja 
yhteistyötahot tulee nimetä. Terveyden edistäminen ja terveyserojen 
kaventaminen edellyttävät toiminnan ja sen vaikuttavuuden 
mittaamista, tilastoinnin kehittämistä sekä perheiden ja lasten 
terveystottumusten muutoksen suunnitelmallista seurantaa.

Helsingin terveyskeskuksen kouluterveydenhuollon perustehtävänä on 
tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä 
sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. 
Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, 
tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii 
puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Lisäksi koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on koulujen ja oppilaitosten 
terveydellisten olojen valvonta, oppilaiden ja opiskelijoiden 
terveydenhoito, terveysneuvonta sekä lakisääteisiin ja tarpeellisiin 
erikoistutkimuksiin ohjaaminen. 

Kouluterveydenhuolto ohjaa koululaisia tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja 
hoitoon, toimii yhteistyössä lapsen perheen kanssa ja kehittää 
terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä moniammatillisessa 
yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. (Valtioneuvoston asetus 
neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten 
ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 6.4.2011/338; 
Kansanterveyslaki 77/1972; Kansanterveysasetus 802/1992; Sosiaali- 
ja terveysministeriön kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004:8; 
Helsingin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimintasuunnitelma 
2010–2012).
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Kouluterveydenhuollossa tehdään asetuksen (6.4.2011/338) mukaisia 
terveystarkastuksia. Näitä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, joka 
tarkoittaa terveydenhoitajan suorittamaa terveystarkastusta jokaiseen 
vuosiluokkaan kuuluvalle oppilaalle ja opiskelijalle. 
Terveystarkastuksessa käytetään hyödyksi oppilaan aikaisempia 
terveystietoja sekä mahdollisesti vanhemmilta, opettajalta tai 
oppilashuoltoryhmältä saatua tietoa. Lisäksi tehdään ns. laajoja 
terveystarkastuksia luokilla 1, 5 ja 8, johon sisältyy terveydenhoitajan 
tekemän tarkastuksen lisäksi lääkärintarkastus sekä vanhempien 
tapaaminen ja haastattelu. Huoltajien kirjallisella suostumuksella 
laajaan terveystarkastukseen voidaan lisäksi pyytää opettajan arvio 
oppilaan selviytymisestä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä 
hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Laajojen terveystarkastusten 
tarkoituksena on selvittää oppilaan ja hänen perheensä hyvinvointia. 
Vanhemmilla on mahdollisuus myös tutustua terveystarkastuksen 
yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja lääkäriin. Laajassa 
terveystarkastuksessa selvitetään perheen terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvät asiat, kuten perheen terveystottumukset ja huolenpito lapsesta. 
Lapsen tai nuoren ikävaihe huomioon ottaen pyritään vahvistamaan ja 
tukemaan vanhempien ja koko perheen omia voimavaroja. 
Vanhemmilla ja lapsilla on terveystarkastuksen aikana mahdollisuus 
kertoa tunteistaan sekä ajatuksistaan ja samalla he saavat tietoa 
lapsen selviytymisestä kouluyhteisössä. 

Terveystarkastuksia voidaan järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan 
myös muina ajankohtina tai muille kuin edellä mainituille ryhmille 
erityisen tuen tai hoidon suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. Muut 
terveystarkastukset sisältävät tarvittavat seurantakäynnit. 

Terveystarkastusten lisäksi järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisia 
tapaamisia. Työntekijällä on mahdollisuus tavata lasta, nuorta ja hänen 
perhettään joustavasti oman huolensa perusteella. Lisäksi lapsilla, 
nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus hakeutua 
terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle yksilöllisten tarpeidensa ja 
elämäntilanteensa mukaan. Systemaattisesti järjestetyissä 
terveystarkastuksissa pyritään löytämään ne lapset ja nuoret, jotka 
saattavat tarvita tehostetumpaa seurantaa. Kouluterveydenhuollon 
lisäksi perheillä on aina mahdollisuus hankkiutua oman valinnan 
mukaiselle terveysasemalle lääkärin vastaanotolle. "

Arviointikertomuksen kohta 4.6.1: Huostaanotot; Tarkastuslautakunnan edellyttämät 
toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että 

 sosiaaliviraston tulee taata kotipalvelujen saatavuus 
lapsiperheiden arjen tukemisessa huostaanottojen 
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ennaltaehkäisemiseksi. Lapsiperheiden kotipalveluista ja 
varhaisesta tuesta tulee tiedottaa aktiivisesti perheille,

 sosiaali- ja terveystoimessa tulee panostaa lapsiperheiden 
vanhempien mielenterveys- ja päihde-palvelujen saatavuuteen, 
vaikuttavuuteen sekä kuntoutumisen tukemiseen, koska se 
edistää ongelmaperheiden lasten ja nuorten kasvuolojen 
paranemista,

 sosiaaliviraston tulee kehittää keinoja sijaisperheiden hankintaan 
ja lisätä ammatillisten perhekotien määrää lastensuojelun 
kustannusten vähentämiseksi, sillä perhehoito on laitoshoitoa 
taloudellisempaa,

 läheisneuvonpitoa tulee kehittää ja vakiinnuttaa saatujen 
kokemusten pohjalta lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelman 
mukaisesti,

 on kehitettävä keinoja ja tukimuotoja, joilla edesautetaan 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työssä pysymistä ja 
työhyvinvointia. 

Lausunto kohtaan 4.6.1: Huostaanotot

"Jokaisen odottavan perheen kanssa keskustellaan päihteettömyyden 
merkityksestä raskaana olevalle ja sikiölle. Neuvolavastaanotoilla 
käytetään systemaattisesti myös AUDIT-lomakketta. Perheen jäsenten 
tupakoinnissa on Helsingissä havaittavissa alueellisia eroja ja 
terveydenhoitajien koulutuksia kohdennetaankin runsaasti tupakoivien 
alueiden terveydenhoitajien osaamiseen. Neuvolalla on yhteistyöpolku 
synnytyssairaalan HAL-poliklinikan (=erityispoliklinikka huume-, päihde- 
ja lääkeongelmaisille raskaana oleville) kanssa. Päihteitä käyttävän 
perheen jatkohoito ja tuki vauvan syntymän jälkeen toteutetaan HAL-
poliklinikalla yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan ja lapsen seuranta 
syntymän jälkeen tapahtuu sosiaalipediatrisessa yksikössä, 
terveysasemalla neuvolan ja päihdetyöntekijän yhteistyönä, 
sosiaalitoimessa lastensuojelun ja muun sosiaalityön sekä A-klinikan 
tukemana. 

Neuvolassa kuten muissakin terveydenhuollon toimipisteissä lääkäri tai 
hoitaja voi tarvittaessa tehdä myös lastensuojeluilmoituksen, jonka 
jälkeen sosiaalivirastossa tehdään hoitosuunnitelma perheen tarpeiden 
mukaan. 

Terveysasematosaston ”Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymä” -
hankkeessa terveysasemille on jalkautettu sosiaalineuvojia ja 
päihdetyöntekijöitä. Sosiaalineuvontaa ja apua päihde- ja 
mielenterveysongelmiin tarjotaan matalalla kynnyksellä yhden oven 
takaa. Sosiaalineuvojat tuovat terveysasemille sosiaalialan osaamista. 
He tekevät yksilöllisiä tilannearvioita (sosiaalinen ja taloudellinen 
tilanne) ja tarjoavat yleisneuvontaa sosiaalipalveluista ja -etuuksista 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2012 16 (18)
Terveyslautakunta

Tja/9
8.5.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000, Siltasaarenkatu 13 +358 9 310 5015 0201256-6 800012-52430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
terveyskeskus@hel.fi http://www.hel.fi/terveyskeskus +358 9 310 42504 FI02012566

sekä asiakkaille, että terveysaseman henkilökunnalle. Päihdetyöntekijät 
vahvistavat terveysasemien päihde- ja mielenterveysosaamista. He 
tekevät asiakkaalle tilannearvioita ja hoitosuunnitelmia yhteistyössä 
lääkärin ja hoitajan kanssa. Päihdetyöntekijöiden asiakkaista noin 20 % 
on ollut alaikäisten lasten vanhempia. Vanhemmat saavat siis 
toiminnan myötä aiempaa helpommin apua ongelmiinsa."

Arviointikertomuksen kohta 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
Tarkastuslautakunnan edellyttämät toimenpiteet:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kouluterveydenhuollossa tulee olla tavoitettavuuden 
parantamiseksi lääkäreitä STM:n laatusuositusten mukaisesti.

 koulujen fyysisiä työoloja, kuten huoneilman laatua ja 
ergonomiaa, tulee parantaa ja seurata ohjeistuksen mukaisesti 
eli kolmen vuoden välein.

Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
lääkärimitoitus 

"Helsingin terveyskeskuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
yksikkö toteuttaa neuvolatyöstä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun 
asetuksen (338/2011) mukaisia terveystarkastuksia. 

Helsingissä kouluterveydenhuollossa työskentelevien 
terveydenhoitajien mitoitus on 560 peruskoululaista/terveydenhoitaja eli 
terveydenhoitajien mitoitus on suosituksen mukainen (600 oppilasta 
/terveydenhoitaja). Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on 
tällä hetkellä yhteensä 127 terveydenhoitajan vakituista vakanssia ja 8 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamishankkeisiin 
(LASU-hankkeet) kuuluvaa määräaikaista terveydenhoitajan vakanssia. 
Näiden lisäksi yksikössä on 7 psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssia ja 
4 LASU-hankkeeseen kuuluvaa määräaikaista psykiatrisen 
sairaanhoitajan vakanssia.

 STM:n suosituksen mukaisesti lääkäreiden mitoitus 
kouluterveydenhuollossa tulisi olla 2100 koululaista/lääkäri ja 2500- 
3000 opiskelijaa/lääkäri. Helsingin koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa lääkäreillä on ollut oppilaita tai opiskelijoita 
keskimäärin 3400/lääkäri. Opiskelijoiden sairaanhoitopalvelut on 
järjestetty terveysasemille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on 
yhteensä 22 lääkärin vakanssia ja lisäksi 4 LASU-hankkeiden 
määräaikaista lääkärivakanssia vuoden 2012 loppuun asti. Kaikki 
lääkärin vakinaiset vakanssit ovat täynnä, mutta sijaisten saaminen on 
osoittautunut erittäin vaikeaksi.
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Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimii sisällöllisesti 
asetuksen mukaisesti.  Terveystarkastuksessa selvitetään 
tarkastettavan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan 
kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla ja kliinisillä tutkimuksilla 
sekä tarvittaessa muilla menetelmillä. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat 
vuosittain. Määräaikainen terveystarkastus järjestetään kaikille ennalta 
määriteltyyn ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun erityisryhmään 
kuuluville. Lisäksi tehdään ns. laaja-alaisia terveystarkastuksia, johon 
sisältyy terveydenhoitajan tekemän tarkastuksen lisäksi 
lääkärintarkastus sekä vanhempien tapaaminen ja haastattelu. Koulu- 
ja opiskeluterveydenhuolto toimii oppilashuollossa moniammatillisesti ja 
perhekeskeisesti varhaisen puuttumisen periaatteella ja on luonut 
toimivia hoitokäytäntöjä lasten ja nuorten hoidossa yhteistyössä 
erikoissairaanhoidon kanssa.

Helsingin terveyskeskuksessa on usean vuoden ajan tavoitteellisesti 
lisätty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vakansseja. 
Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien mitoituksissa ollaan nyt 
valtakunnallisten suositusten tasolla. Sen sijaan lääkäreiden 
vakanssien lukumäärää ei ole vielä kouluterveydenhuollossa kyetty 
nostamaan laatusuositusten tasolle. Terveyskeskuksen vuoden 2013 
talousarvioesitys ei näyttäisi mahdollistavan tarkastuslausunnossa 
esille tuotujen lisäresurssitarpeiden toteuttamista ensi vuonna. 
Pyrkimyksiä mitoituksien korjaamiseksi suositusten tasolle jatketaan 
seuraavina vuosina." 

Lausunto arviointikertomuksen kohtaan 4.6.4: Kouluterveydenhuollon mitoitus ja toimivuus; 
Fyysiset työolot 

"Helsingissä peruskoulujen kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyys 
ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi tai jopa useammin. 
Samoin Helsingin lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, muiden toisen 
asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskeluyhteisöjen ja 
ympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi 
tai useammin. Tarkastusten järjestäminen on koulun tai oppilaitoksen 
rehtorin vastuulla. Tarkastus tehdään yhteistyössä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon, koulun tai oppilaitosten ja niiden oppilaiden, 
terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, 
työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Kouluyhteisöiden ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamista 
seurataan vuosittain. Lisäksi terveydellisten olojen valvonta edellyttää 
jatkuvaa havainnointia kouluympäristössä."

Esittelijä
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Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n 
mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia 
tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta 
kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksensa vuoden 2011 
toiminnasta 20.4.2012. 

Tarkastuslautakunta pyytää terveyslautakunnan lausuntoa 
kertomuksen kohdista 1.6; 4.1.7: 4.3.1; 4.6.1 ja 4.6.4. Lausunto 
pyydetään 23.5.2011 mennessä. Asetetusta määräajasta johtuen asia 
on käsiteltävä tässä kokouksessa.

Arviointikertomus kokonaisuudessaan on esityslistan tämän asian 
oheismateriaalina.
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