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§ 190
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
määrärahan varaamista psykiatristen sairaanhoitajien 
palkkaamiseen kouluille

HEL 2015-003156 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi talousarvioaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Sosiaali- ja terveysvirastossa toimii seitsemän sellaista psykiatrista 
sairaanhoitajaa, joiden toimipaikkana on oppilaitos. Vuodesta 2012 
alkaen he ovat työskennelleet ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Työnkuvaa on muokattu aktiivisen etsivän työn suuntaan. Näin näiden 
”tsemppari-ohjaajien” työskentelystä on muodostunut tarpeellinen ja 
toimiva palvelumuoto opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä.

Psykiatristen sairaanhoitajien työskentelyä kokeiltiin aikaisemmin myös 
viidessä peruskoulussa. Toiminta ei saatujen kokemusten mukaan 
vastannut tarkoitustaan. Tämän vuoksi mallista luovuttiin ja kaikki 
psykiatriset sairaanhoitajat sijoitettiin ammatillisiin oppilaitoksiin.  

Peruskoulujen oppilashuoltotyötä on viime aikoina kehitetty 
voimakkaasti muilla tavoin opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyönä. Vuonna 2013 voimaan tulleen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain mukaan jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on 
oltava kuraattorin ja psykologin palveluja. Kouluissa kuraattorien ja 
psykologien määrää on lisätty ja moniammatillisten 
oppilashuoltoryhmien toimintaa edistetty. Kouluterveydenhuollon 
henkilöstö osallistuu aktiivisesti oppilashuoltoryhmien toimintaan. 
Tarvittaessa koululainen ja hänen perheensä ohjataan erilaisten 
sosiaali- ja terveydenhuollon tuki-, terapia- tai hoitopalvelujen piiriin.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kannata kuuden psykiatrisen 
sairaanhoitajan sijoittamista peruskouluihin, koska näin organisoituna 
toiminta on aikaisemmin osoittautunut toimimattomaksi. Näin ollen ei 
myöskään kannateta rahoituksen varaamista ehdotetuille vakansseille. 
Sen sijaan sosiaali- ja terveyslautakunta pitää sosiaali- ja 
terveystoimen ja opetustoimen yhteistyötä peruskoulujen 
oppilashuoltotyössä erittäin tärkeänä.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 on 
laadittu kaupunginhallituksen 16.3.2015 laatimisohjeissaan antamaan 
raamiin eikä se siten mahdollista aloitteessa esitettyä 
määrärahalisäystä. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asianmukaisilla, riittävillä ja hyvin saavutettavilla kouluterveydenhuollon 
ja oppilashuollon palveluilla voidaan vaikuttaa peruskouluikäisten 
lasten ja heidän perheidensä hyvinvointiin ja terveyteen. 
Moniammatillinen ja lähellä lasta toimiva palvelu- ja tukiverkko 
edesauttaa palvelutarpeen varhaista toteamista ja palvelujen oikea-
aikaista järjestämistä.”

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja yksi muu valtuutettu ovat tehneet 
talousarvioaloitteen, joka koskee 300 000 euron määrärahan 
varaamista kuuden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseksi 
peruskouluihin.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto kaupunginhallitukselle 2.6.2015 mennessä. Lausunto on 
pyydetty myös opetuslautakunnalta.

Aloite on esityslistan liitteenä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen
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