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• Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

• Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten 

ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338 

• Sosiaali- ja terveysministeriön kouluterveydenhuollon 

laatusuositus 2004:8 

• Tartuntatautilaki 1986/583  

 

Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia 

lakeja terveydellisten olojen 

valvonnassa 
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• Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 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.  

• Kouluterveydenhuolto toimii asiakaslähtöisesti ja oikeudenmukaisesti 
perhekeskeisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.  

• Kouluterveydenhuollon henkilöstön toiminnassa korostuvat ammattitaito, 
luottamuksellisuus, vastuullisuus sekä oman osaamisen jatkuva kehittäminen. 

•  Kouluterveydenhuolto ohjaa koululaisia tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon, 
toimii yhteistyössä lapsen perheen kanssa ja kehittää terveellistä ja turvallista 
oppimisympäristöä moniammatillisessa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.  

 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010; Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 
380/2009; Sosiaali- ja terveysministeriön kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004:8; 
Helsingin kouluterveydenhuollon käyttösuunnitelma 2015.) 

 

Terveystarkastusohjelma: Kouluterveydenhuollon 

perustehtävä 

23.2.2015 



KOULUTERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET 

TEHTÄVÄT 

– pääpaino on ennaltaehkäisevässä ja terveyttä edistävässä 

toiminnassa 

• TERVEYSTARKASTUKSET: terveyden edistäminen, 

terveysneuvonta ja seulonnat 

• OPISKELUHUOLTOTOIMINTA KOULUISSA 

• TERVEYDELLISTEN OLOJEN VALVONTA 

- Sairaanhoito pääsääntöisesti terveysasemilla 

 

 

 

Kouluterveydenhuollon toiminta 
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Lapsi / huoltaja 
yhteydessä 

terveyden-hoitajaan 
oireiden takia 

Oireista keskustellaan ja 
tiedot kirjataan 

potilaskertomukseen 

Terveydenhoitaja 
informoi tarvittaessa 

rehtoria  yleisesti 
oppilaiden oireiluista 

koulussa  

Terveydenhoitaja 
tapaa lapsen 

vastaanotolla ja 
konsultoi lääkäriä 

tarvittaessa 

Oireiden haitan ja 
vakavuuden perusteella 

terveydenhoitaja 
konsultoi koululääkäriä 

Tarvittaessa tutkimukset 
ja hoito terveysasemalla 

Tarvittaessa oirehtiva 
lapsi ohjataan 

terveysasemalle 
jatkohoitoon 

Lapselle ja huoltajalle 
annetaan ohjeet 
terveysasemalta  

Huoltaja tarvittaessa 
yhteydessä 

kouluterveydenhuoltoon 

Terveydenhoitaja ja 
lääkäri seuraavat 
kouluympäristön 

terveydellisiä oloja  

Käytössä Terveydellisten 
olojen valvonta –lomake 

ja terveydenhoitaja 
osallistuu työyhteisön 

jäsenenä koulun 
työpaikkaselvityksiin 

Täytetty lomake 
lähetetään 

kouluterveydenhuollon 
hallintoon ja koulun 

rehtorille 

Sisäilmaepäilyn yhteydessä oireilevan lapsen 

hoitoprosessi kouluterveydenhuollossa 

23.2.2015 
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PROSESSIKAAVIO: Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja  

turvallisuuden tarkastaminen kouluterveydenhuollossa 



1. Rakenteet, opetustilat, sosiaalitilat, oppilashuollon tilat, 

ruokailutilat, koulukeittiö elintarvikehuoneistona 

2. Kouluruokailu 

3. Koulualueen sijainti ja turvallisuus 

4. Ensiapuvalmius ja tapaturmien ehkäisy 

5. Siivous 

6. Vesi- ja jätehuolto 

7. Koulutyön järjestelyt 

8. Vuorovaikutussuhteet 
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Koulun terveydellisten olojen valvonnassa 

seurattavat asiat 


