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Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi kiertävän neurologin
vakanssista
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Päätös
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sari
Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen
ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen
kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymän toivomusponnen (Sari
Näre) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen
ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.
Esittelijä
Kaupunginvaltuusto on 12.12.2012 (§ 430) käsitellessään selvitystä
vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
hyväksynyt seuraavan valtuutettu Sari Näreen tekemän
toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään
mahdollisuus vahvistaa oppilas- ja kouluterveydenhuoltoa kiertävän
neurologin vakanssilla." Ponnesta on saatu sosiaali- ja
terveyslautakunnan sekä opetuslautakunnan lausunnot.
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta (338/2011) ohjaa terveydenhuoltoa niin
lastenneuvolassa kuin kouluissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Terveysseuranta ja -neuvonta kohdentuvat aina koko ikäryhmälle
odotusajalta varhaisaikuisuuteen saumattomasti jatkuvana
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kokonaisuutena. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen,
vanhempien ja koko perheen voimavaroja, terveyttä ja hyvinvointia,
varhentaa perheen ja perheenjäsenten tuen tarpeiden tunnistamista,
varmistaa tuen oikea-aikainen järjestäminen perheelle sekä tehostaa
syrjäytymisen ehkäisyä ja terveyserojen kaventamista.
Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat
vähintään kerran vuodessa. Laajat terveystarkastukset toteutetaan 1.,
5., ja 8. vuosiluokalla. Laajassa terveystarkastuksessa mukana ovat
lapsi, huoltajat, terveydenhoitaja ja lääkäri. Tällöin kartoitetaan mm.
mahdolliset oppimis- ja keskittymisvaikeudet, ääni- tai muut
ärsykeyliherkkyydet tai sairaudet. Tarvittaessa koululääkäri tekee
lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa esimerkiksi nykykäytännön
mukaan diagnosoidaan ADHD. Lisäksi kouluilla työskentelee
perusopetuslain mukaisesti koulupsykologeja. He suorittavat
tarvittaessa psykologisen arvion tai tutkimuksen, jonka pohjalta
arvioidaan neurologille lähettämisen tarvetta. Lapsen neurologisten
häiriöiden ja aistiyliherkkyyden tunnistaminen ja hoito edellyttävät usein
yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken sekä
lapsen erityistarpeiden huomioimista peruspalveluissa, kuten
opetustoimessa.
Koulun psykologi, terveydenhoitaja ja lääkäri ovat koulun
oppilashuoltoryhmässä terveydenhuollon asiantuntijoina ja osallistuvat
oppilaan hyvinvointia ja oppimisen pulmia koskevaan keskusteluun.
Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta
kouluterveydenhuolto osallistuu tarvittaessa pedagogisen arvion tai
selvityksen laatimiseen.
Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä vuoden 2013 alusta perustettiin
perhe- ja sosiaalipalveluihin lääkäripalveluiden toimistotasoinen
yksikkö. Uuden lääkäripalvelut -toimiston tehtävä on pyrkiä entisestään
parantamaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä terveyden
edistämisen toimintatapoja ja työkäytäntöjä yhteistyössä muiden
peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa.
Lasten kasvu- ja kehityshäiriöiden mahdollisimman varhainen
tunnistaminen ja tarvittavien tutkimus-, hoito- ja tukipalvelujen
järjestäminen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti on tärkeää.
Kouluterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan
itse kaikkia tarvittavia erikoislääkäripalveluja. Tavoitteena uudessa
organisaatiossa on selventää työnjakoa ja rajapintoja
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Samoin tavoite
on kehittää moniammatillista yhteistyötä. Tässä yhteydessä tulee
selvitettäväksi myös aistiherkkien lasten tutkimisen, hoidon ja
seurannan työnjako. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnan
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sisältöjä kehitetään koko ajan vastaamaan lasten ja nuorten terveyden
ja hyvinvoinnin haasteisiin.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi

Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Opetuslautakunta 28.05.2013 § 85
HEL 2012-017407 T 00 00 03

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta ohjaa terveydenhuoltoa kouluterveydenhuollossa.
Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat
vähintään kerran vuodessa. Laajat terveystarkastukset toteutetaan 1.,
5., ja 8. vuosiluokalla. Laajassa terveystarkastuksessa mukana ovat
lapsi, huoltajat, terveydenhoitaja ja lääkäri. Tällöin kartoitetaan mm. se,
millä oppilailla on viitteitä neurologisiin häiriöihin. Tarvittaessa
koululääkäri tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa neurologiset
häiriöt tunnistetaan ja diagnosoidaan. Lisäksi kouluilla työskentelee
perusopetuslain mukaisesti koulupsykologeja. He suorittavat
tarvittaessa psykologisen arvion tai tutkimuksen, jonka pohjalta
arvioidaan neurologille lähettämisen tarvetta.
Koulun psykologi, terveydenhoitaja ja lääkäri ovat koulun
oppilashuoltoryhmässä terveydenhuollon asiantuntijoina ja he ovat
mukana miettimässä, miten neurologisista erityisvaikeuksia kärsiviä
lapsia voidaan parhaiten tukea koulutyössä. Lisäksi he osallistuvat
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laajemminkin oppilaan hyvinvointia ja oppimisen pulmia koskevaan
keskusteluun. Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
osalta oppilashuollon henkilöstö osallistuu tarvittaessa pedagogisen
arvion tai selvityksen laatimiseen.
Opetuslautakunta toteaa, että lasten neurologisten häiriöiden
mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja tarvittavien tutkimus-,
hoito- ja tukipalvelujen järjestäminen lapsen yksilöllisten tarpeiden
mukaisesti on tärkeää. Koulujen oppilashuollon ja tässä tapauksessa
tarkemmin sanottuna kouluterveydenhuollon ei kuitenkaan ole
tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan itse kaikkia tarvittavia
erikoislääkäripalveluja. Lasten edun toteutumiseksi on kuitenkin
tärkeää jatkuvasti tarkastella perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä
ja rajapintoja. Tilanteen muuttuessa on oltava valmius tarvittaviin
muutostoimiin.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.04.2013 § 108
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Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta on jo lausunut 26.2.2013 vastaavaan
valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja päätti antaa saman
sisältöisen lausunnon:
"Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta (338/2011) ohjaa terveydenhuoltoa niin
lastenneuvolassa kuin kouluissa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Terveysseuranta ja -neuvonta kohdentuvat aina koko ikäryhmälle
odotusajalta varhaisaikuisuuteen saumattomasti jatkuvana
kokonaisuutena. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen,
vanhempien ja koko perheen voimavaroja, terveyttä ja hyvinvointia,
varhentaa perheen ja perheenjäsenten tuen tarpeiden tunnistamista,
varmistaa tuen oikea-aikainen järjestäminen perheelle sekä tehostaa
syrjäytymisen ehkäisyä ja terveyserojen kaventamista.
Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat
vähintään kerran vuodessa. Laajat terveystarkastukset toteutetaan 1.,
5., ja 8. vuosiluokalla. Laajassa terveystarkastuksessa mukana ovat
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lapsi, huoltajat, terveydenhoitaja ja lääkäri. Tällöin kartoitetaan mm.
mahdolliset oppimis- ja keskittymisvaikeudet, ääni- tai muut
ärsykeyliherkkyydet tai sairaudet. Tarvittaessa koululääkäri tekee
lähetteen erikoissairaanhoitoon, jossa esimerkiksi nykykäytännön
mukaan diagnosoidaan ADHD. Lapsen neurologisten häiriöiden ja
aistiyliherkkyyden tunnistaminen ja hoito edellyttävät usein yhteistyötä
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken sekä lapsen
erityistarpeiden huomioimista peruspalveluissa, kuten opetustoimessa.
Koulun terveydenhoitaja ja lääkäri ovat koulun oppilashuoltoryhmässä
terveydenhuollon asiantuntijoina ja osallistuvat oppilaan hyvinvointia ja
oppimisen pulmia koskevaan keskusteluun. Tehostettua tukea
tarvitsevien oppilaiden osalta kouluterveydenhuolto osallistuu
tarvittaessa pedagogisen arvion tai selvityksen laatimiseen. Lisäksi
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on koulujen ja
oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta.
Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyessä vuoden 2013 alusta perustettiin
perhe- ja sosiaalipalveluihin lääkäripalveluiden toimistotasoinen
yksikkö. Uuden lääkäripalvelut -toimiston tehtävä on pyrkiä entisestään
parantamaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä terveyden
edistämisen toimintatapoja ja työkäytäntöjä yhteistyössä muiden
peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että lasten kasvu- ja
kehityshäiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja
tarvittavien tutkimus-, hoito- ja tukipalvelujen järjestäminen lapsen
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti on tärkeää. Kouluterveydenhuollon ei
ole tarkoituksenmukaista pyrkiä tuottamaan itse kaikkia tarvittavia
erikoislääkäripalveluja. Tavoitteena uudessa organisaatiossa on
selventää työnjakoa ja rajapintoja perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon kesken. Samoin tavoite on kehittää
moniammatillista yhteistyötä. Tässä yhteydessä tulee selvitettäväksi
myös aistiherkkien lasten tutkimisen, hoidon ja seurannan työnjako.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnan sisältöjä kehitetään koko
ajan vastaamaan lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin
haasteisiin.
Terveysvaikutusten arviointi
Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon laadukkaalla
toiminnalla ja hyvällä yhteistyöllä mm. erikoissairaanhoidon kanssa on
merkittäviä terveysvaikutuksia. Niiden perustehtävään kuuluu sekä
tukea jokaisen lapsen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä että
tunnistaa mahdollisimman varhain ja puuttua lasten ja heidän
perheidensä ongelmiin yhteistyössä muiden tukitahojen kanssa.
Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tulee myös toimia
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hyvässä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa lapsen hyvän
kuntoutumisen turvaamiseksi."
Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola
Lisätiedot
Taina Hussi, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 43839
taina.hussi(a)hel.fi
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