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Valtiontalouden tarkastusviraston 
selvitys

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt  tarkastussuunnitelmaansa sisäl-
tyneen lasten mielenterveysongelmien ehkäisyä ja hyvinvoinnin  tukemista 
kouluterveydenhuollossa koskeneen selvityksen. Selvitys on tehty tarkastus-
viraston tuloksellisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Selvityksen perusteella tarkastusvirasto on antanut selvityksen, joka lä-
hetetään sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja  kulttuuriministeriölle 
ja Opetushallitukselle sekä tiedoksi eduskunnan tarkastus valiokunnalle, 
 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, sivistysvaliokunnalle, valtiovarain-
ministeriölle ja valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen selvityksen antamista sosiaali- ja terveysministeriöllä sekä  opetus- 
ja kulttuuriministeriöllä on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei selvitykseen 
sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastus-
viraston kannanotoista.

Selvityksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mihin 
toimiin selvityksessä esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Jälki-
seuranta tehdään vuonna 2021.

Helsingissä 24. elokuuta 2017

Dnro 318/54/2015

Marko Männikkö 
ylijohtaja
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Tiivistelmä

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella 
 voidaan ehkäistä ongelmien kärjistymisen ja toimintakyvyn heikkenemi-
sen riskiä sekä vähentää kalliimpien palvelujen tarvetta. Selvityksen tavoit-
teena on ollut arvioida, miten kouluterveydenhuollon palveluilla kyetään 
ehkäisemään lasten mielenterveysongelmia sekä tukemaan heidän hyvin-
vointiaan. Selvitys on rajattu koskemaan ensisijaisesti alakouluikäisten pal-
veluja. Samalla on käsitelty opiskeluhuollon muodostaman kokonaisuuden 
toimivuutta lasten mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja niihin vas-
taamisessa. Opiskeluhuollon palveluilla viitataan tässä kouluterveyden-
huollon ja koulukuraattoreiden ja -psykologien tarjoamiin palveluihin se-
kä koululla tehtävään yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Myös koulun 
ulko puolisilla palveluilla on merkitystä lasten ongelmien hoidossa ja per-
heen tilanteen tukemisessa. Selvityksessä onkin paneuduttu myös koulun 
sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisiin yhteistyökäytäntöihin. Lisäksi sel-
vitettiin sitä, toteutuuko mielenterveystyö lasten arkisessa elinympäristössä

Kouluterveydenhuolto tunnistaa lasten mielenterveysongelmia 
parhaiten laajoissa terveystarkastuksissa sekä yhteistyössä 
oppilaiden, perheiden ja koulun aikuisten kanssa

Kouluterveydenhuollon rooli mielenterveysasioissa painottuu ennalta-
ehkäisyyn sekä ongelmien tunnistamiseen, tukeen ja hoitoonohjaukseen. 
Kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa tunnistetaan lasten mielen-
terveyden ongelmia vaihtelevasti. Kouluterveydenhoitajien toteuttamis-
sa jokavuotisissa terveystarkastuksissa ongelmat jäävät toisinaan huomaa-
matta, mutta laajoissa kouluterveydenhoitajien ja lääkärien yhteistyönä 
 toteuttamissa tarkastuksissa mielenterveyden ongelmien tunnistamiseen on 
paremmat edellytykset. Laaja-alaisten tarkastusten sisältöä on tuettu valta-
kunnallisella ohjauksella, ja niissä kerätään systemaattisemmin ennakko-
tietoa oppilaan ja perheen tilanteesta oppilaalta itseltään sekä hänen van-
hemmiltaan ja opettajiltaan. 

Terveystarkastusten ohella ongelmien tunnistaminen on mahdollis-
ta myös terveydenhoitajien vastaanotoilla, vapaamuotoisessa vuoro-
vaikutuksessa oppilaiden kanssa sekä koulun sisällä opiskeluhuollon ja 
opettajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ongelmien havaitsemiseen tarvi-
taankin koulun kaikkien aikuisten sitoutumista. Erityisesti yhteistyö opetta-
jien kanssa on tärkeää, jotta tieto ryhmä- ja yksilötason ongelmista välittyy 
muille kouluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon toimijoille. 

Kouluterveydenhoitajien osaaminen ongelmien tunnistamisessa ja 
hoitoon ohjauksessa on periaatteessa riittävää, mutta tuen antamisessa eri-
tyisesti mielenterveyden ongelmatilanteissa on toisinaan epävarmuutta.  
Lääkärien käytettävissä oleva työpanos vaihtelee huomattavasti kunta- ja 
aluekohtaisesti. Muutoinkaan ongelmien tunnistamiseen ei ole samanlai-
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sia edellytyksiä kaikissa kouluissa, koska opiskeluhuollon resursseissa ja 
toiminta tavoissa on huomattavia eroja eri alueiden ja kuntien välillä. 

Kouluterveydenhuolto kykenee tarttumaan lasten ongelmiin matalalla 
kynnyksellä, mutta hoitoon pääsyssä ja tiedonkulussa on puutteita

Oppilaiden ongelmiin tarttuminen on keskeinen osa kouluterveydenhuollon 
työtä. Kouluterveydenhoitajat toimivat lähellä koulun ja lasten arkea. Toi-
sinaan terveydenhoitajat kokevat riittämättömyyttä, jos heillä ei ole mah-
dollisuuksia kiinnittää riittävästi huomiota oppilaiden ongelmiin. Joka-
vuotiset ikäryhmätarkastukset sekä hallinnolliset tehtävät sitovat suuren 
osan terveyden hoitajien työpanoksesta. Kouluterveydenhoitajat pitävät 
nykyistä koululaisten tarkastusseulaa varsin tiheänä. Aikaa ja tukea ei ai-
na riitä sitä tarvitseville. Vakiotehtävien koetaan rajaavan terveydenhoita-
jien palveluiden ja tuen joustavaa saatavuutta äkillisissä ongelmatilanteis-
sa. Terveyden hoitajiin saa kuitenkin yleensä yhteyden nopeasti. 

Kouluissa opiskeluhuoltopalvelujen toimijat eli kouluterveydenhuollon 
ammattilaiset, koulukuraattorit ja koulupsykologit tukevat toistensa työ-
tä ja tekevät yhteistyötä. Toisaalta yhteistyön käytännöt vaihtelevat koulu-
kohtaisesti, ja työnjaoissa on myös epäselvyyksiä ja päällekkäisyyksiä. Vuon-
na 2014 annettuun opiskeluhuoltolakiin kirjattujen tietosuojaperiaatteiden 
soveltaminen on vaikeuttanut eri toimijoiden välistä käytännön yhteis-
työtä kouluilla ja jopa lopettanut aiemmin toimineita yhteistyökäytäntöjä. 
Opiskelu huoltolain myötä esille nousseet tietosuojan epäselvät tulkinnat 
vaikeuttavat edelleen oppilaskohtaisen tiedon jakamista ja tiedonkulkua 
opiskeluhuollon toimijoiden välillä. 

Monimutkaisemmissa mielenterveyden ongelmissa lapset ohjataan kou-
lun ulkopuoliseen arvioon ja hoitoon. Näihin palveluihin ja hoitoon pääsys-
sä on usein viivettä, jolloin koulun opiskeluhuollon tehtäväksi jää lapsen 
tukeminen koulussa. Akuuteimmissa tapauksissa oppilas saadaan yleensä 
kuitenkin nopeasti hoidon piiriin. Lähetekäytännöissä, -prosesseissa ja jo-
noissa on alueellisia ja kuntien välisiä eroja, eivätkä eri palveluiden nivel-
vaiheet toimi läheskään aina saumattomasti. Näissä onkin parannettavaa, jot-
ta lapsi pääsisi sujuvasti hoitoon ja jotta häntä ei siirreltäisi moni mutkaisilla 
menettelyillä toimijalta toiselle. Myös tiedonkulussa palveluntuottajien ja 
opiskeluhuollon välillä on kehitettävää, jotta tieto hoidossa olemisesta,  tuen 
saamisesta ja tarvittavista jatkotoimista kulkisi kaikille koulun opiskelu-
huoltopalveluiden toimijoille. 



Tiivistelmä

Opiskeluhuollon palvelujen toimivuus ja yhdenmukaiset toimintatavat 
varmistettava sote-uudistuksen yhteydessä

Sote-uudistuksen toteutuessa sote- ja maakuntalakiesityksen mukaisesti 
kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maa kunnille. 
Sen sijaan perusopetus, koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä yhteisöl-
linen opiskeluhuolto jäisivät kuntien sivistystoimen järjestämis vastuulle. 
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen maakuntatasolla mahdollistaa 
kouluterveydenhuollon palvelujen nykyistä paremman integraation  sosiaali- 
 ja terveydenhuollon perus- ja erityispalvelujen kanssa. Samalla koulujen 
opiskeluhuollon kokonaisuuden toimivuudesta on huolehdittava aiempaa 
vankemmin maakunnan, kunnan ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä ja so-
pimisella. Uudistuksen riskinä on palveluiden hajautuminen eri toimijoil-
le, jolloin tavoite palveluiden integraatiosta ei toteudu.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vä-
listä yhteistyötä ja ohjausta tarvitaan terveydenhuollon palvelujen, sivistys-
palveluiden ja sosiaalipalveluiden yhteensovittamisessa sekä niihin  liittyvien 
palveluketjujen ja tiedonkulun sujuvuuden takaamisessa. Näin voidaan var-
mistaa opiskeluhuollon palveluiden toimivuus valtakunnallisesti yhtenäisel-
lä tavalla. Ministeriöiden ohjauksen tarve korostuu tilanteissa, joissa kunta 
tai maakunta pyrkii siirtämään opiskeluhuollon tehtävien tuottamisen pai-
nopistettä toiselle. Tällainen tilanne on mahdollinen juuri mielenterveys-
asioissa, joissa kouluterveydenhuollon, koulukuraattorien ja koulupsyko-
logien tehtävät ja vastuut koululla ovat epäselvät

Tarkastusviraston suositukset

1. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 
tulee ohjauksellaan varmistaa, että sote-uudistuksen yhteydessä kou-
luterveydenhuollon palvelut kiinnittyvät kouluissa opiskeluhuollon 
osaksi. 

2. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee kehittää kouluterveydenhuollon 
monialaista sidosryhmäyhteistyötä siten, että palveluketjujen saumat-
tomuus turvataan ja eri toimijoiden välinen tiedonkulku paranee. Pal-
veluiden saumattomuutta ja matalaa kynnystä voitaisiin tukea myös 
kouluille tuotavilla erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluilla.

3. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee kehittää kouluterveydenhuollon 
terveystarkastusten toteuttamistapoja ja jaksotuksia siten, että koulu-
terveydenhoitajien työpanos suuntautuisi erityisesti määrävuosina teh-
täviin laajoihin tarkastuksiin sekä tukea tarvitsevien oppilaiden tuke-
miseen. .
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1 Mitä selvitettiin

Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimuksen mukaan joka viides  vuonna 
1987 syntyneistä nuorista oli 25. ikävuoteen mennessä saanut psykiatrista 
 hoitoa tai lääkitystä mielenterveysongelmien vuoksi1. Borgin (2015)  katsaus 
käsittelee 1990–2000-luvulla aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Niiden mukaan 
20 prosentilla suomalaisista 8–9-vuotiaista lapsista arvioitiin olevan psyyk-
kisiä oireita ja 10 prosenttia tarvitsisi lastenpsykiatrista hoitoa ja vain alle 
puolet koulu ikäisistä hoitoa tarvitsevista lapsista ohjautui hoitoon2. Sosiaali- 
ja terveyden huollon palvelujärjestelmän haasteena on tunnistaa ongelmat 
varhain ja tarjota apua oikea-aikaisesti3. Ennaltaehkäisyllä ja vaikuttavilla 
mielen terveyspalveluilla voidaan vähentää toimintakyvyn heikkenemisen 
riskiä ja ehkäistä kalliimpien palvelujen, kuten lastensuojelun ja nuoriso-
psykiatrisen ympäri vuorokautisen hoidon, tarvetta. Mielenterveys ongelmia 
ehkäisemällä ehkäistään myös huono-osaisuuden kasautumista ja siihen liit-
tyviä taloudellisia, inhimillisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Vuonna 2014 perusterveydenhuollossa mielenterveyshoidon kustan-
nukset olivat 106 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidossa psykiatrisen 
hoidon kustannukset olivat 746 miljoonaa euroa. Yhteiskunnalliset vaiku-
tukset eivät rajoitu vain sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Mielen-
terveyden häiriöistä kärsivillä koulutusaste jää alhaisemmaksi, työttömyy-
den riski on suurempi ja toimeentulotukien varassa eläminen yleisempää. 
Kokonaisuudessaan epäsuorien kustannusten (sosiaaliturvan ja tuottavuu-
den laskun) on arvioitu muodostavan yli puolet mielenterveyden häiriöiden 
kaikista kustannuksista4.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa mielenterveystyön valta-
kunnallisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Neuvolat sekä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat tärkeässä asemassa lasten ja nuorten 
mielenterveys ongelmien ehkäisyssä, tunnistamisessa ja tuen tarjoamisessa. 
Kouluterveydenhuollon ohjaus ja valvonta kuuluu niin ikään sosiaali- ja ter-
veysministeriölle. Kouluterveydenhuollosta säädetään terveyden huoltolaissa 
(1326/2010) sekä valtioneuvoston asetuksessa neuvolatoiminnasta, kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveyden huollosta (338/2011). 

Kouluterveydenhuolto on osa oppilas- ja opiskeluhuoltoa ( jäljempä-
nä opiskeluhuolto), ja siitä on säädetty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 
(1287/2013, jäljempänä opiskeluhuoltolaki). Opiskeluhuollon kokonaisuus 
sisältyy myös valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteisiin 2014, johon perustuva paikallinen opetussuunnitelma otettiin 
käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Opiskeluhuoltopalvelut sisäl-
tävät psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveyden-
huollon palvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja 
 terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden 
ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä sosiaali- ja terveys ministeriön 
kanssa opiskelu huoltoa koskevasta lainsäädännöstä. 

Kouluilla on merkittävä rooli mielenterveysongelmien tunnistamisessa, 
varhaisessa puuttumisessa ja hoitoon ohjaamisessa, koska mielen terveyden 
häiriöiden esioireet kehittyvät usein koulu- ja opiskeluiässä. Lapsen käyt-

Mielenterveyden häiriöt 
aiheuttavat yhteiskunnalle 
merkittäviä suoria ja 
välillisiä kustannuksia

Kouluilla on merkittävä 
rooli oppilaiden ongelmien 
tunnistamisessa
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täytymisen tai toimintakyvyn muutos on mahdollista havaita varhaisessa 
vaiheessa koulunkäynnin yhteydessä. Selvitys on rajattu koskemaan ensi-
sijaisesti alakouluikäisten palveluja.  

Selvityksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja kehittämis ehdotuksia 
lasten mielenterveysongelmien ehkäisystä peruspalveluissa, erityisesti 
koulu terveydenhuollossa. Toimivat palvelut hillitsevät hoitokustannusten 
kasvua pitkällä aikavälillä. Selvityksessä pyrittiin vastaamaan seuraavaan ky-
symykseen: vastaako kouluterveydenhuolto lasten mielenterveys ongelmiin 
hoitokustannusten kannalta optimaalisella tavalla? 

Selvityksessä hoitokustannusten oletettiin pysyvän kohtuullisina, jos 
kouluterveydenhuolto sekä opiskeluhuollon kokonaisuus yhdessä muiden 
peruspalvelujen kanssa toimivat valtakunnallisen ohjeistuksen ja säädös-
ten mukaisesti. Selvityksessä katsottiin, että kouluterveydenhuollon edel-
lytykset vastata lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin ovat hyvät, mi-
käli kynnys hakea apua on matala, palveluja on saatavilla, työntekijöillä on 
riittävästi tietoa mielenterveysongelmien tunnistamisesta ja hoidosta ja jos 
eri toimijoiden roolit ovat selkeät ja hoidon vastuut selvät.

Kouluterveydenhuollon optimaalinen toiminta on purettu selvitykses-
sä kahdeksi osakysymykseksi. Näkökulma painottuu ongelmien havaitsemi-
seen ja niihin puuttumiseen, ei niinkään ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kol-
mas osakysymys liittyy keskushallinnon toiminnalle asettamiin tavoitteisiin.
1. Miten ongelmien varhainen tunnistaminen toimii? 
2. Miten ongelmiin kyetään puuttumaan?
3. Toteutuuko mielenterveystyö lasten arkisessa elinympäristössä? 

Lapsen ja nuoren mielenterveys on oleellisesti sidoksissa ympäristön 
olosuhteisiin. Mielenterveyden ongelmien tunnistaminen edellyttää yhteis-
työtä lapsen ja nuoren arkiympäristössä työskentelevien ihmisten ja per-
heen kanssa.  Tätä korostetaan myös kansallisessa mielenterveys- ja päihde-
suunnitelmassa5 sekä kouluterveydenhuollosta annetussa asetuksessa6, 
jonka mukaan terveystarkastusten ja niiden perusteella suunnitellun ter-
veysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen yksilön ja perheen 
osallistumisen mahdollistava kokonaisuus. Palveluja järjestettäessä on kiin-
nitettävä huomiota myös lapsen ja nuoren kehitysympäristöihin. 
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2 Miten kouluterveydenhuollossa 
tunnistetaan lasten 
mielenterveysongelmia?

Oppilaiden ongelmien ennaltaehkäisy ja niiden tunnistaminen on koulu-
terveydenhuollon keskeinen tehtävä. Kouluterveydenhoitajien toteutta-
missa terveystarkastuksissa mielenterveyden ongelmia havaitaan vaih-
televasti. Paremmat edellytykset ongelmien tunnistamiseen on laajoissa 
koulu terveydenhoitajien ja -lääkärien yhteistyönä toteuttamissa tarkastuk-
sissa. Laajojen tarkastusten sisältöä on tuettu valtakunnallisella ohjauksel-
la, ja niissä kerätään systemaattisemmin ennakkotietoa oppilaan ja perheen 
tilanteesta oppilaalta itseltään sekä hänen vanhemmiltaan ja opettajiltaan. 
Terveystarkastusten ohella lasten mielenterveyden ongelmia havaitaan 
koulu terveydenhoitajien ja oppilaiden  kanssakäymisessä sekä vastaan-
otoilla. Myös muilla koulun opiskeluhuollon toimijoilla ja erityisesti opet-
tajilla on tärkeä rooli lasten ongelmien tunnistamisessa. Kouluterveyden-
hoitajien osaaminen ongelmien havaitsemisessa ja jatkoon ohjaamisessa on 
periaatteessa riittävää, mutta tuen antamisessa erityisesti mielen terveyden 
ongelmatilanteissa on toisinaan epävarmuutta. Kouluterveydenhuollon roo-
li mielenterveysasioissa painottuukin ongelmien ennaltaehkäisyyn, tunnis-
tamiseen ja oppilaan hoitoonohjaukseen.

2.1 Lasten mielenterveysongelmia havaitaan 
terveystarkastuksissa sekä yhteistyössä 
oppilaiden, perheiden ja koulun aikuisten 
kanssa

Kouluterveydenhuollon hoitajien ja lääkärien mukaan keskeisimmät koulu-
laisten mielenterveysongelmat liittyvät käytöshäiriöihin, tarkkaavaisuuden 
ongelmiin ja aggressiivisuuteen. Kouluterveydenhuollossa käsitellään myös 
itsetunnon ongelmia, masennusta ja ahdistusta. Oman ryhmänsä muodos-
tavat syömishäiriöt ja uniongelmat. Perhetilanne heijastuu erityisesti ala-
koululaisten  käyttäytymiseen koulussa.

Ongelmia havaitaan eri tavoilla

Oppilaiden ongelmien tunnistaminen on keskeinen osa kouluterveyden-
huollon työtä, mutta toisinaan tämä koetaan haastavaksi. Haastatellut koulu-
terveydenhuollon hoitajat ja lääkärit katsoivat, että ongelmien havaitsemi-
nen terveystarkastusten yhteydessä on usein hankalaa, koska niissä lasta 
tavataan kerran vuodessa ja etenkin normaaleissa terveydenhoitajien tar-
kastuksissa asiat käydään läpi nopeassa tahdissa. Toisaalta laajat tarkastuk-
set nähdään hyödyllisiksi oppilaiden hyvinvoinnin kartoittamisen kannalta, 
koska niissä käydään läpi oppilaiden ja vanhempien esitäyttämät lomakkeet. 
Lisäksi etenkin alakouluikäisillä tarkastuksissa ovat mukana myös lapsen 
vanhemmat. Lomakkeisiin tukeutuvaa keskustelua pidetään hyvänä työka-

Laajat tarkastukset ovat 
hyödyllisiä oppilaiden 
hyvinvoinnin kartoittamisessa
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Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä

Ei eri eikä samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

11 %60 %17 %11 %

1 %

Kuvio 1: Kouluterveydenhuollossa tunnistetaan lasten varhaisen tuen tarpeet, N=276

Terveydenhoitajien ja lääkärien ohella myös koulukuraattoreilla ja 
-psykologeilla on oma osuutensa ongelmien tunnistamisessa. Yleensä lap-
si ohjataan psykologi- tai kuraattoripalveluihin kuitenkin vasta silloin, kun 
ongelmia on ilmennyt koulunkäynnissä tai koulun muut aikuiset tai koulu-
terveydenhuollon toimijat ovat kiinnittäneet niihin huomiota.

Myös opettajilla on keskeinen rooli ongelmien havaitsemisessa

Opettajien keskeinen rooli lasten mielentervyden ongelmien havaitsemi-
sessa ja esille ottamisessa korostui sekä selvityksen haastatteluissa että ky-
selyssä. Yli puolet haastatelluista kouluterveydenhoitajista ja -lääkäreistä 
viittasi opettajien keskeiseen osuuteen ongelmien havainnoinnissa ja nii-
hin puuttumisessa. Toisaalta muutamat haastatellut esittivät, että ongelmat 
voivat olla esimerkiksi opettajien tiedossa mutta he eivät tuo asiaa koulu-
terveydenhoitajan tai muiden opiskeluhuollon toimijoiden tietoon. Eri kou-
lujen ja opettajien toimintakäytännöt vaihtelevat ongelmien tunnistamises-
sa ja niistä raportoinnissa.

Koulujen ja opettajien 
käytännöt vaihtelevat 
ongelmien tunnistamisessa 
ja niistä raportoinnissa

luna mahdollisten ongelmien esille tuomisessa ja tunnistamisessa. Vanhem-
pien lasten kanssa on käytössä myös muita työkaluja, kuten mieliala kysely. 
Terveys tarkastusten merkitystä korostaa myös niiden kattavuus, sillä ne ta-
voittavat lähes sataprosenttisesti koko ikäluokan. Tällöin ongelmat ja tuen 
tarve on mahdollista tunnistaa varhain ja jatkotoimia voidaan tarjota tasa-
vertaisesti kaikille lapsille ja lapsiperheille.  

Kouluterveydenhuollon hoitajien ja lääkärien haastatteluissa tuotiin esil-
le, että oppilaiden ongelmia ja oireita osataan tunnistaa mutta  ongelmien 
taustojen ja syiden selvittäminen on vaikeampaa. Myös normaaliin kas-
vuun kuuluvan käyttäytymisen ja vakavamman oireilun erottamista pidet 
tiin haastavana. 

Ongelmien havaitsemisesta puhuttaessa viitattiin myös terveyden-
hoitajien kokemukseen, osaamiseen, tulkintaan ja intuitioon. Haastatte-
luissa todettiin, että usein lapsesta näkee, kun kaikki ei ole kunnossa. Haas-
tateltujen terveydenhoitajien mukaan ongelmien tunnistamisessa pitää 
huomioida myös se, että lasten mieltä vaivaavat asiat voivat ilmetä myös so-
maattisina oireina, kuten vatsakipuina tai päänsärkynä. Haasteellista havait-
seminen on silloin, kun lapsi on hiljainen ja syrjään vetäytyvä.

Kouluterveydenhuollon hoitajien ja lääkärien ohella myös muut koulun 
opiskeluhuoltopalveluiden toimijat katsovat, että kouluterveyden huollon 
avulla voidaan tunnistaa lasten varhaisen tuen tarpeita. Koulu kuraattoreille 
ja - psykologeille suunnatussa kyselyssä yli 70 prosenttia vastanneista oli si-
tä mieltä, että kouluterveydenhuollossa tunnistetaan lasten varhaisen  tuen 
tarpeet.  

Ongelmia tunnistetaan, 
mutta niiden taustojen 
selvittäminen on haastavaa
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Myös vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa7 on havaittu, että koulu-
yhteisössä kouluterveydenhoitajilla ei ole aina selkeää kuvaa siitä, kenen 
tulisi ensisijaisesti reagoida esimerkiksi oppilaiden poissaolosta syntynee-
seen huoleen. Selvityksessä terveydenhoitajat korostivat, että vastuu lasten 
ongelmien havainnoinnista on kaikilla koulun aikuisilla. 

Lasten ongelmat tunnistetaan usein jo ennen koulun alkamista. Haas-
tatteluissa esitettiin, että perheen tai lasten ongelmia havaitaan neuvolassa 
tai päivähoidossa. Yleensä nämä tahot myös kirjaavat ongelmat, jolloin ne 
tulevat myös koulujen tietoon. Haastatteluissa niin ikään arvioitiin, että las-
ten vanhemmat ja toisinaan myös oppilaat itse kertovat mielen terveyteen 
liittyvistä seikoista aiempaa avoimemmin kouluterveydenhuollon toimi-
joille. Toisaalta edelleen esiintyy myös ongelmien silottelua ja piilottelua.

2.2 Kouluterveydenhuolto painottuu 
mielenterveysasioissa tunnistamiseen, 
tukeen sekä hoitoonohjaukseen

Haastatteluissa kouluterveydenhuollon hoitajat ja lääkärit arvioivat oman 
osaamisensa olevan jossakin määrin rajallista mutta ei kuitenkaan heikkoa 
lasten ja nuorten mielenterveysasioissa. Terveydenhoitajat mielsivät itsen-
sä perustason työntekijöiksi, eivätkä he yritäkään pärjätä hankalissa asiois-
sa yksinään. Hoitajien omien kuvausten perusteella heidän tehtävänään on 
tunnistaa ongelmat, tarttua niihin ja tukea oppilasta ongelmien ilmetessä, 
suunnitella jatkoa koulussa muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa sekä 
ennen kaikkea ohjata ongelmatilanteissa jatkotoimiin. Haastattelujen mu-
kaan terveydenhoitajat tuntevat kuitenkin jossain määrin avuttomuutta tai 
riittämättömyyttä vaikeiden ongelmien kanssa työskennellessään. Tällaisis-
sa tilanteissa kaivattiin tukikeskusteluja tai työnohjausta, joiden avulla voi-
taisiin keventää yksittäiselle työntekijälle kohdistuvaa taakkaa. 

Kouluterveydenhoitajien mielestä heillä on aina mahdollisuus lähet-
tää oireileva lapsi tutkimuksiin tai hoitoon. Yhteistyökäytännöissä koulun 
sisällä ja erityisesti ulkopuolella katsottiin kuitenkin olevan paljon vaih-
telua, ja myös palveluihin pääsemisessä on merkittäviä eroja. Käytännös-
sä koulu terveydenhoitajat joutuvatkin usein tukemaan niitä lapsia, jotka 
odottavat arviointiin tai hoitoon pääsyä. Vaikeat ja akuutit tapaukset saa-
daan kuitenkin jatkotoimien piiriin heti tai ainakin melko nopeasti. Jois-
sain tapauksissa terveyden hoitaja on jopa itse lähtenyt saattamaan nuorta 
erikoissairaan hoidon osastolle. Hoitoon pääsyä käsitellään tarkemmin sel-
vityksen luvuissa 3.3.

Kouluterveydenhoitajien näkemyksen mukaan he eivät voi ottaa merkit-
tävää roolia mielenterveysongelmien hoitamisessa, koska heillä on muuten-
kin laaja tehtäväkenttä. Samalla työnjakoa muiden koulussa toimivien opis-
keluhuollon toimijoiden kanssa pidettiin jossain määrin epäselvänä, mikä 
hankaloittaa kokonaisuuden hallintaa. Kouluterveydenhoitajille suunnat-
tua mielenterveysosaamisen tukea on käytössä eri kunnissa ja alueilla eri 
tavoilla. Joissakin tapauksissa on käytössä erityisiä mielenterveys asioihin 
perehtyneitä terapeutteja tai hoitajia, jotka myös jalkautuvat kouluihin. 

Koulun sisäisissä ja ulkoisissa 
yhteistyökäytännöissä on vaihtelua 
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Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei eri eikä samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä 

5 %

13 %

50 %

45 %

22 %

20 %

27 %

15 %

3 %

0 %

Koulupsykologit N=202

Koulukuraattorit N=74

Kuvio 2: Kouluterveydenhuollon työntekijöillä on riittävästi tietoa lasten mielenterveys
ongelmien ehkäisystä, N=276

2.3 Kouluterveydenhuollon rajalliset 
resurssit on kohdennettava harkitusti

Selvityksessä kouluterveydenhuollon hoitajilta ja lääkäreiltä tiedusteltiin 
heidän voimavaroistaan ja mahdollisuuksistaan vastata oppilaiden mie-
lenterveysongelmiin niitä havaitsemalla ja niihin puuttumalla. Suurin osa 
haastatelluista katsoi, että heidän resurssinsa ovat rajalliset mutta siitä huo-
limatta he kykenevät tunnistamaan ja käsittelemään lasten mielenterveys-
ongelmia kohtalaisen hyvin.

Terveydenhoitajien mahdollisuudet koulutuksiin vaihtelevat kunta-
kohtaisesti ja oman työtilanteen mukaan. Haastatellut kouluterveyden-
huollon työntekijät kaipasivat lisää tietoa lasten mielenterveysongelmien 
ehkäisystä. Arviot koulutusmahdollisuuksista jakaantuivat jokseenkin ta-
san: noin puolet piti mahdollisuuksia hyvinä ja puolet rajallisina. 

Selvityksen kyselyssä koulupsykologeista ja koulukuraattoreista yli puo-
let piti kouluterveydenhuollon työntekijöiden tietoja lasten mielen terveyden 
ongelmien ehkäisystä jokseenkin tai täysin riittävinä. Koulupsykologit suh-
tautuivat kriittisemmin terveydenhuollon työntekijöiden tietopohjaan kuin 
koulukuraattorit. Kysymykseen vastanneista melko suuri osuus (25 %) ei ot-
tanut asiaan kantaa. Sanallisissa vastauksissa vain muutama vastaaja viitta-
si erikseen terveydenhoitajan osaamisen puutteisiin. Näihin voitaisiin vas-
taajien mukaan vaikuttaa paitsi koulutuksella myös järjestämällä oppilaille 
psykologin tapaaminen terveystarkastuksen yhteydessä. 

Kouluterveydenhuollon 
työntekijät kaipaavat lisää 
tietoa mielenterveysongelmien 
ehkäisystä
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Kouluterveydenhuollon resursseissa alueellista vaihtelua – resurssit 
kehittyneet pääosin myönteisesti

Kouluterveydenhuollon tai laajemmin koko opiskeluhuollon henkilöstö-
mitoituksia ei ole määritelty suoraan säädöksissä. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö on kuitenkin linjannut, että neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveyden huollosta annetun asetuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyt-
tää riittäviä henkilöstövoimavaroja. Nämä on puolestaan määritelty vuonna 
2004 julkaistussa kouluterveydenhuollon laatusuosituksessa. Sen mukaan 
yhtä kokopäivätoimista kouluterveydenhuollon terveydenhoitajaa kohden 
tulisi olla enintään 600 oppilasta. Vastaavasti yhtä kokopäivätoimista lääkä-
riä kohden tulisi olla enintään 2 100 oppilasta. 

Kouluterveydenhuollon hoitajien ja lääkäreiden haastatteluissa tiedus-
teltiin työn tekemisen edellytyksiä voimavarojen näkökulmasta. Vastauksissa 
ilmeni kunta- ja aluekohtaista vaihtelua. Joillakin alueilla terveydenhoitaja- 
ja lääkäriresurssit olivat kohtalaisen hyvät, mutta toisaalla resursseja katsot-
tiin olevan liian vähän, jolloin palveluja on saatavilla rajallisemmin. Vaikka 
resurssit arvioitiin rajallisiksi, oppilaiden ongelmia katsottiin tunnistettavan 
silti kohtuullisen hyvin. Haastatteluihin perustuvalla tiedon hankinnalla ei 
pyritty arvioimaan käytössä olevia resursseja tarkasti, vaan tavoitteena oli 
lähinnä selvittää resursseihin liittyviä ongelma-alueita ja puutteita.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on seurannut neuvola toiminnasta, 
 koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäise-
västä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen toteutumista vuosina 
2004–2015 terveyskeskuksiin kohdistuneella tiedonhankinnalla.8 Koulu-
terveydenhuollon henkilöstövoimavarat ovat kehittyneet pääosin myöntei-
sesti vuodesta 2009 lähtien. Kaikkein myönteisintä kehitys on ollut koulu- 
ja opiskeluterveydenhoitajien työpanoksissa. Kouluterveydenhuollossa oli 
vuonna 2015 keskimäärin 476 oppilasta kokopäivätoimista terveyden hoitajaa 
kohden ja  4 010 oppilasta yhtä koululääkäriä kohden. Terveys keskuksista 
87 prosenttia täytti hoitajien mitoitussuosituksen, mutta lääkärien mitoitus-
suositus täyttyi vain 11 prosentissa terveyskeskuksista. Lääkärienkin osalta 
on tapahtunut myönteistä kehitystä: vuonna 2007 yhtä koululääkäriä koh-
den oli 9 175 oppilasta eli yli kaksi kertaa niin paljon kuin nykyään.9 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus ovat kerän-
neet resurssitietoa myös kouluista.10 Seuraavasta kuviosta ilmenee koulu-
terveydenhuollon hoitajien ja lääkärien henkilöstövoimavarojen kehitys 
suhteessa mitoitussuosituksiin vuosina 2008–2015. Tarkastelussa oppilas-
määriin perustuvat suositukset on muutettu viikkotyötunneiksi sataa op-
pilasta kohden. Kuvio osoittaa, että erityisesti kouluterveyden hoitajien 
resurssitilanne on parantunut tarkastelujaksolla. Myös koulu lääkärien 
resurssi parannukset näkyvät kuviossa, vaikka itse mitoitussuosituksia ei 
ole saavutettu.11

Rajallisista resursseista 
huolimatta oppilaiden ongelmia 
tunnistetaan kohtalaisen hyvin 

Kouluterveydenhuollon 
henkilöstövoimavarat ovat 
kehittyneet pääosin myönteisesti 
vuodesta 2009 lähtien
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2008–2009 2010–2011 2012–2013 2014–2015

Terveydenhoitaja, suositus 6,0

Terveydenhoitaja, koulujen seuranta-aineisto Lääkäri, koulujen seuranta-aineisto

Lääkäri,suositus 1,7

6,0

1,7

5,4

0,4 0,6
0,8 0,9

6,5 6,7 6,8

Kuvio 3: Kouluterveydenhuollon lääkärien ja hoitajien viikkotyöpanoksen (tuntia/viik
ko/100 oppilasta) toteutuminen suhteessa suosituksiin vuosina 2004–2015. Lähde: 
Wiss ym: Terveydenhoitajat, lääkärit, psykologit ja kuraattorit peruskouluissa 2008–
2015, Suomen Lääkärilehti 3/2017.

Kouluterveydenhuollon käytössä olevat voimavarat vaihtelevat huomat-
tavan paljon eri kunnissa ja alueilla. Erityisesti koululääkäriresursseissa on 
merkittävää vaihtelua kuntien välillä. Seuraavista kartoista ilmenee koulu-
terveydenhoitajien ja koululääkärien mitoitussuositusten toteutuminen 
kuntakohtaisesti vuonna 2015. Vihreä väri kuvaa sitä, että kunnan voima-
varatilanne on hyvällä tasolla.12 Vuonna 2017 julkaistun artikkelin mukaan 
kuntakohtaisten erojen ohella resursseissa on selviä eroja myös AVI-aluei-
den ja myös erikokoisten koulujen välillä13. Alueiden väliset erot ovat pysy-
neet samansuuruisina vuosien 2008–2015 välillä. Tutkimustulokset osoitta-
vat, että kouluterveydenhuollon voimavarojen alueellisen tasa- arvon tavoite 
ei nyt toteudu.  
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Kuvio 4: Perusopetuksen koululääkärien (vas. kartta) ja kouluterveydenhoitajien  (oik. 
kartta) työpanos vuonna 2015. Lähde: TEAviisari, perusopetuksen kouluterveydenhoi
taja ja lääkärimitoitus 2015, www.teaviisari.fi

Huono tulos (0–24)
Parannettavaa (25–74)

Tieto puuttuu

Hyvä tulos (75–100)

Koululääkärimitoitus 2015Kouluterveydenhoitajamitoitus 2015

Haastatellut kouluterveydenhoitajat ja -lääkärit pitivät kouluterveyden-
huollon työpanoksen suhteuttamista suoraan oppilasmääriin ongelmallise-
na, koska vertailuluvussa ei oteta huomioon oppilasrakennetta eikä toisaal-
ta esimerkiksi työuransa loppupuolella olevien työntekijöiden jaksamista. 
Kouluterveydenhuollon laatusuosituksessa14 sekä Terveyden ja hyvin voinnin 
laitoksen antamassa ohjeistuksessa15 oppilasmääriin vaikuttavat ulkoiset te-
kijät on tuotu esille, mutta ohjeiden vaikutuksista voimavarojen suuntaami-
seen ei tarkastuksessa saatu viitteitä. Haastateltujen terveydenhoitajien ja 
lääkäreiden mukaan koulut ovat hyvin erilaisia, koska esimerkiksi maahan-
muuttajaoppilaiden suuri osuus tai erityisoppilaat vaativat enemmän myös 
kouluterveydenhuoltajien työpanosta. Myös yhden hoitajan tai muun am-
mattilaisen työpanoksen jakautuminen eri oppilaitosten välillä pilkkoo työ-
tä vaikeammin hallittaviksi kokonaisuuksiksi. 

Opiskeluhuollon muiden asiantuntijoiden puuttuminen tai heidän vä-
häinen työpanoksensa sekä vaihtuvuutensa aiheuttaa lisäpainetta koulu-
terveydenhoitajien työmäärään. Hoitajien näkökulmasta muita opiskelu-
huollon toimijoita, kuraattoreja ja psykologeja, oli useilla alueilla liian vähän 
tarpeisiin ja asetettuihin tavoitteisiin nähden. Toisissa haastattelu kohteissa 
tilanne oli parempi ja palveluita paremmin saatavilla. 

Haastatellut kouluterveydenhoitajat korostivat, että heillä on tahtoa mie-
lenterveysongelmien tunnistamiseen ja hoitamiseen sekä heikossa asemassa 
olevien oppilaiden tukemiseen, mutta ongelmana on ajan riittäminen kaik-
kiin tehtäviin. Kahden pitkään alalla työskennelleen koulu terveydenhoitajan 
mukaan tilanne on muuttunut siten, että omassa työssä pystyy yhä vähem-
män joustamaan ja huomioimaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 
tarpeita. Useissa haastatteluissa tuli esille kouluterveydenhoitajien huoli 
siitä, ehtivätkö he hoitamaan kaikki tarkastuksiin ja yhteisölliseen opiskelu-
huoltoon liittyvät työt ja olemaan sen lisäksi tavoitettavissa. Keskeisin kri-
tiikki kohdistui työläiksi koettuihin ikäryhmätarkastuksiin. Tämän lisäksi 
tietojärjestelmien ja lomakkeiden käytön ja täyttämisen katsottiin vievän 
merkittävän osan työajasta.

Maahanmuuttaja ja 
erityisoppilaat vaativat 
enemmän myös     kouluterveyden
huoltajien työpanosta

Opiskeluhuollon kuraattori ja 
psykologipalvelujen puutteet 
lisäävät terveydenhoitajien 
työmäärää 



22

Määräaikaiset terveystarkastukset sitovat merkittävän osan 
terveydenhoitajien työpanoksesta

Kouluterveydenhuollon toiminnan rungon muodostavat määräaikaiset, 
kerran vuodessa toteutettavat terveystarkastukset16. Näiden tavoittee-
na on  arvioida monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terve-
ydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen. Samalla pyritään löytä-
mään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. 
Terveys tarkastukset toteutetaan luokilla 1, 5 ja 8 niin sanoittuina laajoina 
tarkastuksina terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Laajoissa koulu-
terveydenhuollon tarkastuksissa arvioidaan lasten ja koko perheen terveyt-
tä, voimavaroja ja hyvin vointia sekä tuetaan perhettä lasten kasvuun ja ke-
hitykseen liittyvissä asioissa.

Haastatellut kouluterveydenhoitajat kertoivat, että heidän työaikan-
sa kuluu lähes kokonaan vuosittaisiin terveystarkastuksiin ja niihin liitty-
viin raportointivelvoitteisiin. Tämän lisäksi terveydenhoitajien työpanosta 
suuntautuu haastateltujen mukaan yhä enemmän yhteisölliseen opiskelu-
huoltoon eli osallistumiseen erilaisiin opiskeluhuollon ryhmiin ja koulun 
tilaisuuksiin. Opiskeluhuollon painopisteen siirtäminen yksilökohtaisesta 
työstä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävään työhön on  opiskeluhuol-
tolain yksi tavoite, joka mainitaan erikseen myös laista laaditussa sovelta-
misohjeessa17.  

Kouluterveydenhoitajien haastatteluissa yhteisöllisen työn merkitys tun-
nustettiin, mutta samalla painotettiin, että myös kahdenkeskisiin kohtaa-
misiin lasten kanssa tarvitaan aikaa ja tavoitettavissa olemista. Terveyden-
hoitajalla pitää olla aikaa järjestää vastaanottoja, ja toisaalta hänellä pitää 
olla mahdollisuus vastata ja paneutua kiireellisiin tapauksiin. Tämä tarve 
on kirjattu myös STM:n antamiin asetuksen 380/2009 soveltamisohjeisiin18. 
Niiden mukaan terveystarkastusten ohella on turvattava yksilöllisen tarpeen 
mukaiset tapaamiset lapsen ja hänen perheensä kanssa. Ohjeiden mukaan 
terveydenhoitajalla tulee olla mahdollisuus tavata lasta, nuorta tai perhet-
tä joustavasti oman arvionsa perusteella. Lisäksi lapsella ja hänen perheel-
lään tulee olla mahdollisuus varata joustavasti lisäaikoja yksilöllisten tar-
peidensa ja elämäntilanteensa mukaan. 

Kouluterveydenhoitajat kokivat tarkastuksien järjestämisen olevan pa-
himmillaan hankalaa, kun avoimia vastaanottoja on pidettävä useissa eri 
kouluissa, oppilaiden vanhempien on voitava osallistua tarkastuksiin ja 
lääkäri panosta on käytettävä tehokkaasti. Aikataulupaineiden vuoksi taval-
liset vuositarkastukset jäävät usein nopeiksi mittaushetkiksi, joissa ei kovin 
syvällisesti ehditä keskustelemaan lapsen tilanteesta. Useiden terveyden-
hoitajien mielestä heidän roolinsa onkin muuttunut vuosien saatossa yhä 
enemmän rutiinien toteuttajaksi ja seulojaksi.  

Terveystarkastusten jaksotuksissa ja kohdentamisessa on 
kehittämisen mahdollisuuksia

Selvityksen haastatteluissa terveydenhoitajat pohtivat niin sanottujen ly-
hyiden ja laajojen tarkastusten eroja ja merkitystä ennalta ehkäisevässä 
työssä. Terveystarkastuksia pidettiin tärkeänä osana kouluterveydenhuol-
lon työtä. Etenkin laaja-alaisten tarkastusten merkitystä pidettiin tärkeänä, 
koska niissä ehditään aidosti paneutua lapsen ja perheen tilanteeseen. Laa-

Terveydenhoitajien työaika 
kuluu tarkastuksiin sekä 
yhteisölliseen opiskeluhuoltoon 

Myös tarpeen mukaisiin 
kohtaamisiin tarvitaan aikaa 
ja tavoitettavissa oloa

Terveystarkastusten 
esitietolomakkeet jäsentävät 
keskustelua ja hankalien 
asioiden esille ottamista
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joilla tarkastuksilla katsottiin olevan enemmän merkitystä myös mielenter-
veysongelmien tunnistamisessa, koska tarkastuksissa on käytössä lapsille ja 
vanhemmille tarkoitetut esitietolomakkeet. Lomakkeet yleensä jäsentävät 
terveys tarkastuksissa käytyä keskustelua ja helpottavat hankalien asioiden 
esille ottamista. Positiivista on, että laajojen terveystarkastusten toteutu-
minen on parantunut viime vuosien aikana ja tuoreiden seurantatietojen 
mukaan ne toteutuvat nykyään lähes täysin Suomen kaikissa kouluissa19. 

Osassa kunnista on käytössä myös laajoihin terveystarkastuksiin liit-
tyvä, opettajan täyttämä Oppilaan selvitytyminen ja hyvinvointi koulussa 
- lomake. Opettajan näkemyksen sisällyttämistä tarkastukseen pidettiin erit-
täin tarpeellisena, jotta tarkastuksessa pystytään arvioimaan lapsen pärjää-
mistä koulun arjessa. Myös lääkärien työpanoksen kasvattaminen laajoissa 
tarkastuksissa nähtiin tärkeäksi, sillä nykyisin osassa kunnista lääkärin tar-
kastukseen käyttämä työaika voi olla varsin lyhyt, esimerkiksi vain 15 mi-
nuttia oppilasta kohden. Valtaosassa laajoista tarkastuksista lääkärin aikaa 
on käytettävissä kuitenkin 20–40 minuttia20. 

Haastatteluissa terveystarkastusten ongelmana pidettiin vuosiluokkia 
2–4, joilla laajoja tarkastuksia ei tehdä. Riskiksi todettiin, että tällä välillä voi 
tapahtua paljon kehitykseen liittyviä asioita ja lapselle tai hänen perheel-
leen voi ilmaantua ongelmia. Haastatteluissa todettiin, että 1.-luokkalaisten 
tarkastuksissa tutustutaan vanhempiin mutta siitä eteenpäin vanhempia ta-
vataan harvemmin ja näin suuri osa koko perheen hyvinvointia kuvaavasta 
tiedosta jää saamatta. Vastaavasti osa vanhemmista ei enää osallistu 5. luo 
kan laajoihin tarkastuksiin. Myös yläkouluun siirtymistä pidettiin tärkeänä 
murroskohtana, jossa lapsen kanssa olisi hyvä keskustella mielialasta, opis-
kelun ja arjen sujumisesta sekä sosiaalisista suhteista. Joissakin kunnissa ja 
kouluissa 7. luokalle siirtyvät tarkastetaan koulun aloitusta edeltävänä ke-
sänä, jolloin mukaan saadaan yleensä myös vanhemmat. 

Useat haastatellut terveydenhoitajat katsoivat, että joka vuosi toteu-
tettavat, koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset eivät mahdollista 
terveyden hoitajien työpanoksen optimaalista käyttöä terveyden edistämi-
seen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten auttamiseen. Jokavuotisten tarkas-
tusten nähtiin työllistävän hoitajia epätarkoituksenmukaisen paljon, koska 
valtaosa lapsista kasvaa ja kehittyy normaalisti. Tiheää tarkastusseulaa pi-
dettiin jopa turhauttavana, koska tarkastusten viemä hoitajien työaika on 
pois niiltä lapsilta, jotka tarvitsevat aidosti tukea ja huomiota. 

Yleisenä näkemyksenä todettiin, että voimavaroja tulisi kohdentaa eri-
tyisesti laajoihin tarkastuksiin, joita voisi olla nykyistä tiheämminkin. Laaja-
alaisten tarkastusten ulottamisella esimerkiksi 3.- ja 7.-luokkalaisiin ja toi-
saalta välivuosina toteutettavien tarkastusten keventämisellä tai nykyistä 
suuremmalla harkinnanvaraisuudella katsottiin voitavan vastata parhaiten 
erityistä tukea tarvitsevien koululaisten ongelmiin. Laajojen tarkastusten 
välivuosina voitaisiin oppilaan kanssa olla lyhyessä kontaktissa esimerkiksi 
pituuden ja painon mittauksella sekä vointia tiedustelemal la. Mahdollisesti 
vapautuvaa työaikaa voitaisiin suunnata avovastaanottoihin ja laajoihin tar-
kastuksiin. Terveydenhoitajat ymmärsivät vuosittaisten terveys tarkastusten 
perustelut, mutta samanaikaisesti käytännön työn näkökulmasta koululais-
ten terveystarkastusten ajankohtia ja sisältöjä tulisi arvioida uudelleen edel-
lä kuvattujen seikkojen valossa. 

Samantyyppisiä havaintoja saatiin myös koulukuraattoreille ja 
- psykologeille suunnatussa kyselyssä, jonka avovastauksissa ehdotettiin 
kaikille lapsille pakollisten terveystarkastusten karsimista, jotta aikaa jäisi 
enemmän niille, jotka tarvitsevat tukea enemmän. 

Terveystarkastusten ongelmana 
pidettiin vuosiluokkia 2–4, joilla 
laajoja tarkastuksia ei tehdä 

Terveydenhoitajien työn 
painopistettä tulisi kohdentaa 
erityisesti laajoihin tarkastuksiin





25

3 Miten kouluterveydenhuolto ja muu 
opiskeluhuolto pystyvät vastaamaan 
lasten mielenterveysongelmiin?

Kouluterveydenhoitajat toimivat tavallisesti koululla, ja heidän luokseen 
pääsee yleensä helposti ja ilman ajanvarausta. Toisaalta joka vuotiset terveys-
tarkastukset sekä hallinnolliset tehtävät sitovat suuren osan terveyden-
hoitajien työpanoksesta. Tämän takia ongelmatilanteissa aikaa ja tukea ei 
aina riitä sitä tarvitseville. Kouluissa opiskeluhuollon toimijat eli koulu-
terveydenhuollon hoitajat ja lääkärit sekä koulukuraattorit ja koulu-
psykologit tekevät yhteistyötä ja tukevat toistensa työtä. Toisaalta yhteistyön 
käytännöt vaihtelevat koulukohtaisesti ja työnjaoissa on myös epäselvyyk-
siä ja päällekkäisyyksiä. Lisäksi opiskeluhuoltolakiin kirjattujen tietosuoja-
asioiden tulkinnat vaikeuttavat edelleen oppilaskohtaisen tiedon jakamista 
ja tiedonkulkua opiskeluhuollon toimijoiden välillä. Moni mutkaisemmissa 
mielenterveyden ongelmissa lapset ohjataan koulun ulko puoliseen  arvioon 
ja hoitoon. Näitä hoitoketjuja olisi parannettava, jotta oppilas pääsisi su-
juvasti hoitoon ja jotta häntä ei siirreltäisi monimutkaisilla menettelyillä 
toimijalta toiselle. Myös tiedonvaihdossa palvelun tuottajien ja opiskelu-
huoltopalvelujen välillä on kehitettävää, jotta tieto hoidossa olemisesta,  tuen 
saamisesta ja tarvittavista jatkotoimista tavoittaisi myös koulun opiskelu-
huollon toimijat.

3.1 Ongelmiin tartutaan matalan kynnyksen 
toiminnalla

Haastatellut kouluterveydenhuollon hoitajat ja lääkärit katsoivat, että oppi-
laiden ja vanhempien on helppo ottaa heihin yhteyttä. Haastatteluissa ku-
vattiin, että etenkin niissä kouluissa, joissa kouluterveydenhoitaja on vaki-
tuisesti paikalla, hoitajan suhde sekä oppilaisiin että opettajiin on tutumpi 
ja läheisempi. Tällöin lasten ja opettajien on myös helpompi lähestyä koulu-
terveydenhoitajaa, ja samalla vuorovaikutus on välittömämpää. Pienemmissä 
kouluissa, joissa hoitaja on läsnä vain kerran viikossa tai harvemmin, lapset 
eivät yhtä hyvin opi tuntemaan terveydenhoitajaa eivätkä tule vastaanotolle 
yhtä helposti. Kouluterveydenhuollon ammattilaisten mukaan heihin on kui-
tenkin helpompi olla yhteydessä kuin muihin opiskeluhuollon toimijoihin

Ongelmiin pyritään vastaamaan saman päivän aikana.

Vaikka terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa päivittäin, he eivät aina kykene 
tarttumaan akuutteihin ja nopeasti ilmeneviin ongelmiin. Vapaata vastaan-
otolle pääsyä on käytännössä jouduttu rajoittamaan silloin, kun hoitaja te-
kee terveystarkastuksia. 

Kouluterveydenhuollon ammattilaisten mukaan akuuteissa ongelma-
tilanteissa lapsen huoleen yritetään vastata ja apua tarjota saman päivän 
aikana ja aikaa pyritään järjestämään ainakin jollekin opiskeluhuollon toi-

Oppilaiden, vanhempien ja 
opettajien on periaatteessa 
helppo ottaa yhteyttä 
kouluterveydenhoitajiin

Akuuteissa ongelmissa huoleen 
yritetään vastata ja apua 
tarjota saman päivän aikana 
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Täysin samaa mieltä

Kuvio 5: Avun hakemisen kynnys on matala

Koulukuraattorien ja koulupsykologien mielipiteet jakautuivat, kun 
kysyttiin, vastaako kouluterveydenhuolto riittävästi lasten mielenterveys-
ongelmiin ja miten kouluterveydenhuollossa järjestetään tarvittava tuki. Ku-
raattorien ja psykologien mielestä kouluterveydenhuollon rooli lasten mie-
lenterveysongelmissa on ehkäisevä, tunnistava ja hoitoon ohjaava. Valta osa 
vastanneista oli sitä mieltä, että kouluterveydenhuolto ohjaa hoitoon ja tut-
kimuksiin sujuvasti.

mijalle. Sinänsä kouluterveydenhuollon tehtävänä on lähinnä tunnistaa vai-
keat ongelmat ja tukea niissä sekä ennen kaikkea pyrkiä ohjaamaan jatko-
toimiin. Toiminnassa pullonkaulaksi osoittautuu yleensä hoitoon pääsyn 
varmistaminen, kun jatkohoitoihin on usein jonoa tai hoitoon pääsy on kan-
keaa byrokratian vuoksi. 

Avun saatavuuteen vaikuttaa myös se, miten asiat on järjestetty  kunta- 
tai koulukohtaisesti. Kouluterveydenhoitajien haastatteluissa tuli esille 
koulukohtaisia eroja muun muassa siinä, miten opiskeluhuollon toimintaa 
suunnitellaan ja miten opiskeluhuollon resurssit on jaettu. Jopa sillä on vai-
kutustapalveluiden käyttöön, missä rakennuksessa tai missä huoneessa pal-
velut ovat käytettävissä. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten palveluihin pääs-
tään, miten niihin rohjetaan mennä ja tuleeko käynneistä poissa olomerkintä. 
Myös sillä on merkitystä, miten opiskeluhuollon kokonaisuus on huomioi-
tu koulun arjessa ja miten esimerkiksi vanhemmat on otettu mukaan tähän 
toimintaan. Rehtorilla katsottiin olevan tärkeä rooli tässä sekä ylipäätään 
koulun kulttuurin muovauksessa. Haastateltujen kouluterveydenhuollon 
edustajien mukaan opiskeluhuollon toiminta voi muuttua jopa vuosittain, 
mikäli henkilöstön vaihtuvuus on suurta

Myös muut opiskeluhuollon toimijat pitävät kouluterveydenhuoltoa 
hyvänä matalan kynnyksen palveluna.

Selvityksen yhteydessä toteutetussa kyselyssä koulukuraattorit ja koulupsy-
kologit arvioivat varsin myönteisesti kouluterveydenhuoltoa matalan kyn-
nyksen palveluna sekä sen merkitystä hoitoon ja tutkimuksiin ohjaamises-
sa. Yli kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista psykologeista ja kuraattoreista 
pitää kouluterveydenhuollon palvelujen kynnystä avun hakemiseen mata-
lana tai jokseenkin matalana.

Palveluiden käyttöön 
vaikuttaa jopa se, missä 
rakennuksessa tai huoneessa 
vastaanotto on järjestetty 
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Kuvio 6: Kouluterveydenhuollosta ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei eri eikä samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä 
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Koulupsykologit N=202

Koulukuraattorit N=74

Opiskeluhuollon toimijoille suunnatun kyselyn avovastauksissa toistui 
näkemys siitä, että pääsy koulun ulkopuolisiin mielenterveyspalveluihin on 
toisinaan hankalaa. Tämän vuoksi opiskeluhuollossa joudutaan tekemään 
sellaista korjaavaa ja hoitavaa työtä, jonka tulisi ensi sijassa olla koulun ul-
kopuolisten hoitotahojen tehtävä. Myös kouluterveydenhoitajien ja -lääkä-
rien haastatteluissa tuli esille tämän tyyppisiä havaintoja. Jonojen pituus 
ei ole ainoa hoitoon pääsyn ongelma, vaan puutteita on myös kunnan tai 
alueen mielenterveyspalvelujen koordinoinnissa ja  palvelujärjestelmässä. 
Käytännössä ongelmat näkyvät siten, että eri tahot voivat tehdä toisistaan 
tietämättä päällekkäistä työtä ja lapsia ohjataan jatkuvasti eteenpäin se-
kä pallotellaan toimijalta toiselle. Lisäksi päätöksiin voi liittyä jäykyyttä ja 
byro kraattisuutta.  

Myös tuore tutkimus21 tukee sitä, että psykiatrisen hoidon palvelu-
järjestelmällä ei ole aina keinoja vastata oikea-aikaisesti vaikeahoitoisten 
lasten ja nuorten tarpeisiin. Lapset joutuvat yleisesti jonottamaan mielen-
terveyspalveluihin pääsyä.  Vaikeahoitoisten alaikäisten hoitointerventiot 
ovat pirstaleisia ja sisältävät paljon siirtymisiä hoitopaikasta toiseen

3.2 Kouluissa opiskeluhuollon toimijat 
tukevat toisiaan – työnjaot ja tietosuoja 
aiheuttavat päänvaivaa.

Kouluterveydenhuollon hoitajien ja lääkärien keskeisimmät yhteistyökump-
panit koulun sisällä ovat opiskeluhuollon muut toimijat eli koulukuraatto-
rit ja koulupsykologit sekä luonnollisesti myös opettajat. Vaikka kuraattori-
en, psykologien ja opettajien kanssa tehdään jo nyt yhteis työtä, selvityksen 
havaintojen mukaan yhteistyö ja vuorovaikutus näiden tahojen välillä voisi 
olla nykyistä tiiviimpää ja yhdenmukaisempaa. Vuonna 2014 voimaan tul-
leen opiskeluhuoltolain keskeinen tavoite opiskeluhuollon toteutumises-
ta toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä ei ole täy-
sin toteutunut.

Opiskeluhuollossa tehdään 
sellaista korjaavaa ja hoitavaa 
työtä, jonka tulisi olla koulun 
ulkopuolisten hoitotahojen tehtävä
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Opiskeluhuollon järjestämisessä on alueellista vaihtelua

Opiskeluhuoltolain mukaan opiskeluhuollon järjestäminen on oppilaitok-
sen sijaintikunnan tehtävä. Lain tarkoituksena on edistää koululaisten ja 
opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä yhteisön hyvinvoin-
tia. Laissa on määritelty rakenteet opiskeluhuollon johtamiselle toiminnal-
lisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. Lailla säännellään tar-
kasti myös yksilöllisen opiskeluhuollon palveluita, tietosuojakäytänteitä 
sekä asioiden kirjaamista. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelu-
huolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 
opiskelija huoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, 
että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhdenmukainen kokonaisuus. 

Selvityksen haastatteluissa ilmeni, että kouluterveydenhuollon ja ko-
ko opiskeluhuollon järjestämisen ja johtamisen toimintatavoissa on mer-
kittäviä eroja eri alueiden, kuntien ja jopa koulujen välillä. Haastatteluissa 
ei syntynyt sellaista kuvaa, että opiskeluhuollon toimintaa koordinoitaisiin 
yleisesti kunta- tai aluetasolla, vaan toiminnan suunnitelmallisuuden katsot-
tiin lähtevän pitkälti oppilaitoksen toimintatavasta. Toiminta tapojen vaihte-
lun kuvattiin puolestaan heijastuvan suoraan käytössä oleviin resursseihin 
ja niiden suunnitteluun. Opiskeluhuollon toimivuudessa kuvattiin olevan 
vaihtelua myös eri vuosien välillä. Opiskeluhuollon henkilöstön muutokset 
heijastuvat toiminnan jatkuvuuteen ja palveluiden laatuun. Lisäksi vapau-
tuvia virkoja ei välttämättä täytetä tai henkilöstön sijaisuuksiin ei saada pä-
teviä ihmisiä. Eroja kuvattiin olevan myös siinä, miten eri kunnat ja alueet 
rahoittavat erityyppisiä palveluja, esimerkiksi terapioita lapsille. 

Opiskeluhuollon palveluiden alueelliseen vaihteluun on kiinnitetty huo-
miota myös keskus- ja aluehallinnon toimeksiannosta tehdyissä selvityksissä 
ja arvioinneissa22. Tulosten mukaan opiskeluhuollon kokonaisuuden toteu-
tumisessa on ollut puutteita: palvelut ovat pirstotutuneet, ja usein puuttuu 
tieto siitä, kenellä on kokonaisvastuu lasten ja nuorten asioista. Länsi- ja Si-
sä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan 
opiskeluhuoltolain velvoitteet kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuu-
desta eivät ole kaikissa kunnissa toteutuneet: puutteita oli vastaavien kuraat-
torien palveluiden tarjoamisessa sekä kuraattori- ja psykologi palveluihin 
pääsemisessä.

Opiskeluhuollon toimijoiden yhteistyössä kehitettävää

Opiskeluhuollon yhteistyön muotoja ovat erilaiset opiskeluhuollon yhteis-
työryhmät (opiskeluhuollon ohjausryhmä, oppilaistoskohtainen opiskelu-
huoltoryhmä ja monialaiset asiantuntijaryhmät). Näissä käsitellään toimin-
nan suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asioiden ohella myös yhteisöllisen 
opiskeluhuollon käytännön järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Yksittäisen 
oppilaan ja oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon 
palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita käsitellään tapauskohtaisesti koot-
tavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä

Yhteistyössä nähtiin puutteita, vaikka opiskeluhuoltolaki asettaa ehdot 
opiskeluhuollon toimijoiden yhteistyölle. Haastateltujen kouluterveyden-
huollon hoitajien ja lääkärien mukaan puutteet näkyvät ensisijaisesti epä-
selvinä ja vaihtelevina toimintatapoina sekä koulukohtaisesti vaihtelevi-
na yhteistyökäytäntöinä. Lainsäädäntöä tulkitaan eri kouluissa eri tavalla. 

Opiskeluhuollon toimintatavat 
määräytyvät oppilaitoslähtöisesti 

Opiskeluhuollon lainsäädäntöä 
tulkitaan eri kouluissa eri tavalla
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Joissakin kouluissa yhteistyöpalavereja kootaan aktiivisemmin kuin toisis-
sa. Samoin palaverien sisällöt vaihtelevat siten, että joissakin mietitään ai-
dosti yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisyä, kun taas toisissa kokoukset näh-
dään pakollisena velvoitteena. Haastatteluissa oltiin yleisesti sitä mieltä, 
että yhteis työhön vaikuttaa se, miten koulun työtavat ovat muotoutuneet 
ja miten asioista on sovittu. Erojen katsottiin johtuvan osittain toiminnasta 
vastaavien tai toiminnan kannalta keskeisten ihmisten työpanoksesta tai sen 
puutteesta. Myös rehtorin roolia koulun johtajana ja kokonaisuuden ohjaa-
jana korostettiin. Lisäksi, jos opiskeluhuollon työntekijät vaihtuvat usein, 
tutustuminen koulun arkeen, lasten asioihin ja opettajiin vie aikaa eikä vä-
littömän yhteyden luominen onnistu helposti ja nopeasti. 

Yhteistyön koordinoinnin puute näkyy myös siten, että lapsia voidaan 
ohjata opiskeluhuollon palveluihin eri tavoilla. Esimerkiksi opettajat voivat 
ohjata huolta herättäneen oppilaan monelle eri taholle, eivätkä nämä tahot 
välttämättä keskustele tilanteesta keskenään. Pahimmillaan eri toimijat al-
kavat toimia toisistaan tietämättä, jos tapaus katsotaan sellaiseksi, ettei sen 
vuoksi tarvitse koota moniammatillista yksilökohtaista asiantuntijaryhmää. 
Yhtenä kokonaisuutena toimivan opiskeluhuollon pitäisi kuitenkin hallita 
juuri tällainen koordinaatio, koska asia ei voi jäädä myöskään oppilaan tai 
hänen huoltajansa vastuulle. Haastatteluissa pohdittiin myös sitä, että toi-
sinaan työntekijät haluavat toimia omilla tavoillaan. Jotkut haluavat kat-
soa tilannetta rauhassa ja miettiä kauemmin, miten tilanteesta jatketaan, 
kun taas jotkut ohjaavat nopeasti jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Osa työn-
tekijöistä voi kokea eri ammattiryhmien sektorirajat tiukemmin rajaaviksi 
kuin toiset. Myös työntekijöiden keskinäisten henkilösuhteiden arvioitiin 
vaikuttavan toisille ammattilaisille ohjaamiseen. 

Opiskeluhuollon asiantuntijoiden keskinäistä yhteistyötä rajoittavat myös 
yhteisen ajan ja tapaamismahdollisuuksien puutteet. Ongelma koskee erityi-
sesti lääkäreitä, kuraattoreja ja psykologeja sekä niitä koulu terveydenhoitajia, 
joiden työaika jakaantuu usean eri koulun välille. Tietoja kyetään vaihtamaan 
kirjallisesti, mutta ajan löytäminen kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen 
on haastavaa. Usein aikatauluongelmat koskevat myös yhteisiin palaverei-
hin ja moniammatillisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan osallistumista. 
Monialaisten ryhmien kokoaminen voikin olla käytännössä huomattavasti 
hankalampaa kuin lakia säädettäessä on arvioitu. Hankalimmassa asemas-
sa ovat koululääkärit, joiden vastuualueet ovat suuria ja vaihtuvuus suur-
ta. Eri kouluilla työskentely eri aikoina on osittain harkittu valinta, koska 
vastaan ottotilat ovat useimmissa kouluissa varsin rajalliset.  

Koulujen toimintakulttuurien katsottiin eroavan toisistaan myös siinä, 
miten yhteistyömallit jatkuvat henkilöstön muutostilanteissa. Yhteistyö-
tapojen erot näkyivät myös kouluterveydenhuollon sisällä. Koulu-
terveydenhoitajien ja koululääkäreiden yhteistyö saattaa olla joissakin ta-
pauksissa hyvinkin niukkaa, jos esimerkiksi lääkärien vaihtuvuus on suurta 
ja heidän ajankäyttönsä kouluterveydenhuoltoon vähäistä. Toisaalta oli esi-
merkkejä kouluista ja alueista, joilla terveydenhoitajien ja lääkärien yhteis-
työ oli välitöntä ja toisiaan tukevaa.

Pahimmillaan opiskeluhuollon 
toimijat toimivat 
toisistaan tietämättä

Yhteistyötä rajoittavat 
yhteisen ajan ja tapaamis
mahdollisuuksien puutteet 
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Opiskeluhuollon toimijoiden työnjaoissa epäselvyyttä

Selvityksessä ilmeni, että opiskeluhuollon eri toimijoiden työnkuvat vaihtele-
vat ja työnjaossa voi olla epäselvyyttä. Kouluterveydenhoitajien ja - lääkärien 
näkökulmasta koulupsykologit keskittyvät työssään pitkälti koululaisten 
oppimis vaikeuksien testaamiseen ja niiden hoitamiseen. Toisissa kouluis-
sa psykologien toimenkuva on laajempi ja he tukevat muita opiskeluhuollon 
toimijoita lasten mielenterveysongelmiin liittyvissä asioissa. Myös kuraatto-
rien tehtävänkuvassa on vaihtelua. Yleisimmin kuraattori nähtiin sosiaali-
työn edustajana ja työntekijänä koulun sisällä. Joissain kouluissa psyko login 
ja kuraattorin työnjako noudattelee enemmänkin ikäryhmäperustetta, jol-
loin yläkoululaisia ohjataan ensisijaisesti kuraattorille ja alakoululaisia psy-
kologille. Joissakin tapauksissa psykologeilla ja kuraattoreilla katsottiin ole-
van huomattavan itsenäinen ote työhön ja sen rajauksiin. 

Osassa kouluista kouluterveydenhoitajat, koulupsykologit ja koulu-
kuraattorit tapaavat perheitä ja vanhempia yhdessä tai ainakin sopivat 
yhdessä oppilaan jatkotoimista. Toisaalta jos kuraattoritoimintaa ei ole, 
koulu terveydenhoitajille kasautuu paljon sosiaalipuolen työtä. Esimerkkinä 
kerrottiin tapauksesta, jossa yhtenä vuotena käytössä ei ollut koulupsykolo-
gia eikä koulukuraattoria. Tämä näkyi kouluterveydenhoitajan ja rehtorin 
työmäärän huomattavana lisääntymisenä. Myös kouluterveydenhoitajien 
työnkuva voi näyttäytyä epäselvänä koulun muille toimijoille. Terveyden-
hoitajien mukaan heidän ensisijaisena tehtävänään pidetään usein edelleen 
ensiavun antamista sairaustapauksissa. Eräs haastateltu terveydenhoitaja 
totesi, että heidät toisinaan unohdetaan ottaa mukaan opiskeluhuollon teh-
täviin ja työryhmiin. Kouluterveydenhoitajien haastatteluissa kannettiin 
huolta myös siitä, että terveydenhoitajien työtaakkaa kasvatetaan uusilla teh-
tävillä, mutta näitä ei huomioida resursoinnissa ja tehtävien priorisoinneissa.

Haastatteluissa esitettiin, että opettajat ovat toisinaan arkoja ottamaan 
vastuuta oppilaiden lastensuojelullisesta huolesta, vaikka huolen noustes-
sa asiaan tulisi reagoida sen henkilön, jonka yksikössä asia ilmenee. Lasten-
suojelullisia asioita mietitään yksilökohtaisesti opiskeluhuollossa, mutta eri-
tyisesti ne tapaukset, joihin ei puututa koulussa, voivat hankaloitua ja jäädä 
hoitamatta. Tiiviimpi yhteistyö opettajien ja opiskeluhuollon toimijoiden 
välillä voisikin edelleen tehostaa hoitoon pääsyä. Toisaalta joidenkin opet-
tajien sanottiin olevan erityisen sitoutuneita heikosti pärjäävien lasten ti-
lanteen edistämiseen esimerkiksi olemalla paljon yhteydessä huoltajiin ja 
selvittelemällä asioita.

Opiskeluhuoltolakiin kootut tietosuojakäytännöt aiheuttavat edelleen 
epätietoisuutta käytännön työssä

Koulun sisäisen viestinnän puutteet nähtiin keskeisenä koulun opiskelu-
huollon kokonaisuuden toimintaa ja yhteistyötä häiritsevänä ongelmana, 
mikä heijastuu niin terveydenhoitajien, psykologien kuin kuraattorien työ-
hön. Haastatteluiden perusteella sisäisen viestinnän puutteet johtavat epä-
tietoisuuteen ja viivästymisiin asioiden hoitamisessa sekä toisinaan myös 
päällekkäiseen työhön. Tiedonkulkuun liittyvien ongelmien katsottiin han-
kaloituneen erityisesti vuonna 2014 voimaan tulleen opiskeluhuoltolain myö-
tä. Lakiin ja sen soveltamisohjeeseen23 kirjattuja tietosuojaperiaatteita pi-
detään kouluissa varsin tiukkoina oppilaiden asioiden käsittelyn kannalta. 

Koulukuraattorien ja psykologien 
tehtävät ja työn sisällöt vaihtelevat

Myös kouluterveyden
hoitajien työnkuva voi 
näyttäytyä epäselvänä

Tiiviimpi yhteistyö opettajien 
kanssa voisi tehostaa 
hoitoon pääsyä 



31

Selvityksessä opiskeluhuollon toimijat kritisoivat nimenomaan opiskelu-
huoltolakia, vaikka siihen kirjatut tietosuojaperiaatteet perustuvat muihin 
säännöksiin24 ja tämä seikka on tuotu esille myös laissa ja sen soveltamis-
ohjeessa. Epäselvyyttä katsottiin olevan siinä, mistä saa puhua kenenkin 
kanssa ja milloin pitää olla lupa puhumiseen sekä mihin lupa tallennetaan. 
Epäselvyyttä oli myös siinä, millä tasolla opiskeluhuollon kokouksissa saa 
puhua yksittäisten oppilaiden asioista. Opiskeluhuoltolain arvioitiinkin li-
sänneen kouluissa yksin tekemisen kulttuuria ja jopa lopettaneen aiemmin 
toimiviksi havaittuja yhteistyökäytäntöjä. Yksityisyyden suojan kerrottiin 
myös aiheuttaneen sekaannusta asioiden käsittelyssä, kun on jouduttu tul-
kitsemaan, mistä asiasta ja kenestä on kyse. 

Useat haastatellut kokivat, että opiskeluhuoltolaissa tiukasti tulkittujen 
tietosuojaperiaatteiden vuoksi asioita jää hoitamatta, kun niitä ei voi nostaa 
yhteiseen keskusteluun. Käytännössä terveydenhoitajat kokivat hankalana, 
että todetuista diagnooseista ei voi puhua ilman lupaa, kun samanaikaisesti 
esimerkiksi opettajat voivat ihmetellä lapsen käyttäytymistä koulussa. Vaik-
ka lasten vanhemmat suhtautuvat yleensä lupien pyytämiseen maltillisesti, 
poikkeuksiakin on. Lupien hakemista pidettiin myös työläänä, koska lupa 
pitää saada molemmilta vanhemmilta ja lukukausien ja ihmisten vaihtuessa 
lupa pitää hakea uudelleen. Selvityksessä ilmeni, että opiskeluhuolto lakia 
pidettiin ongelmallisena pitkälti samalla tavalla kaikissa koulun opiskelu-
huoltopalveluiden ammattiryhmissä. 

Myös valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2009–
2015 loppuarvioinnin asiantuntijahaastatteluissa on tuotu esiin opiskelu-
huoltolain toimivuus yhteistyön näkökulmasta. Arvion mukaan laissa on 
kiinnitetty huomiota ennaltaehkäisyyn, mutta samalla siihen on käytännös-
sä tullut heikennys, kun lainsäädäntö rajaa, ketkä saavat keskustella nuoren 
asioista ilman erillistä lupaa. 

Selvityksen haastatteluissa tilanteen nähtiin kuitenkin jo tasaantuneen 
joiltain osin. Kouluissa on muotoutunut uusia yhteistyön ja kommunikaa-
tion muotoja. Samoin lakien tulkintaa on lievennetty esimerkiksi siten, et-
tä lupia voidaan pyytää joustavammin ja asioista voidaan keskustella luon-
tevammin esimerkiksi puhelimitse tai kokouksissa.

3.3 Yhteistyössä koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa on puutteita 

Keskeisimmät koulun ulkopuoliset yhteistyötahot lasten mielenterveys-
ongelmien selvittämisessä ja hoitamisessa ovat sosiaali- ja terveyden huollon 
eri viranomaiset. Sosiaalihuollon asioissa yhteistyötä tehdään perhetyön, 
perheneuvoloiden, nuorisotoimen sekä lastensuojelun kanssa. Vastaavasti 
terveydenhuollon puolella yhteistyökumppaneita ovat lastenneuvolat sekä 
erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorisopsykiatrian toimijat. Luonnollisesti 
lasten vanhempien ja ylipäätään koko perheen kanssa tehtävä yhteistyö on 
keskeisessä asemassa. Ulkopuolisia yhteistyötahoja ovat myös päivä kodit se-
kä järjestöt. Lisäksi yhteistyötä tehdään erityyppisissä projekteissa ja hank-
keissa, joiden tarkoituksena on yleensä vastata lasten ja nuorten ongelmiin 
moniammatillisesti ja matalalla kynnyksellä

Opiskeluhuoltolakia kritisoitiin, 
vaikka tietosuojaperiaatteet 
perustuvat muihin säännöksiin 

Asioita voi jäädä hoitamatta, 
kun niitä ei uskalleta nostaa 
yhteiseen keskusteluun
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Opiskeluhuollon ja koulun ulkopuolisten palveluiden yhteistyössä 
kehitettävää.

Kouluterveydenhuollon ja koko opiskeluhuollon yhteistyö kunnan sosiaali-
huollon kanssa vaihtelee kunnissa ja alueilla tarjolla olevien palvelu-
valikoimien mukaan. Kevyempiin palveluihin ohjaaminen käy yleensä 
helposti, jos esimerkiksi perheneuvolatoimintaa on tarjolla. Kouluterveyden-
huollosta ohjataan usein myös erityyppisiin hankkeisiin ja projekteihin pe-
rustuviin palvelukokonaisuuksiin, joita oli luotu useisiin selvityksen kohde-
kuntiin. Näissä tukea annetaan yleensä laaja-alaisesti ja moniammattillisesti. 
Projektien ja hankkeiden muodostamat palvelukokonaisuudet nähdään hy-
vinä mahdollisuuksina, mutta niiden ongelmana on toiminnan jatkuvuu-
den epävarmuus.  

Perheneuvoloiden ja koulujen välisessä tiedonkulussa todettiin olevan  
parantamisen varaa. Kasvatus- ja perheneuvolasta ei tule tietoa koulun suun-
taan siitä, onko perhe hakeutunut palvelujen piiriin ja miten jatko on mennyt 
ja mistä on sovittu. Ylipäätään haastateltujen mukaan tietoa sosiaalihuollon 
palveluissa tehdyistä toimista kulkee koulujen suuntaan sattumanvaraises-
ti. Tiedon kuvattiin kulkevan lähinnä silloin, kun sosiaalihuollon vastuu-
henkilöt ovat tuttuja tai he erityisesti panostavat tiedon jakamiseen. Usein 
kouluterveydenhoitajat kuulevat asioista myös suoraan lapsilta.   

Sosiaalihuollon raskaampia palveluita tarvitaan silloin, kun perhe tilanne 
on erityisen haastava. Tällöin ei pärjätä pelkillä lapsiin kohdistuvilla kei-
noilla, vaan usein tarvitaan koko perheeseen kohdistuvia toimia ja joskus 
myös lastensuojelullisia toimia.  Lastensuojelun kanssa tehtävää yhteis-
työtä kuvattiin usein hankalammaksi jo vanhempien asenteiden takia. Li-
säksi lasten suojelusta tietoa välitetään koulun toimijoille niukasti. Koulu-
terveydenhuollon tai opiskeluhuollon henkilöstöä otetaan vain harvoin 
mukaan lastensuojelun ensitapaamisiin lasten kanssa. Haastatteluissa ku-
vattiin myös tilanteita, joissa huostaan otettu lapsi ilmestyy takaisin kou-
lulle mutta koulua ei ole informoitu lapsen tilanteesta. Vastaavalla tavalla 
sijoitettuja lapsia on tullut koulun oppilaiksi ilman, että heidän taustaan-
sa on selvitetty yhdessä lapsen kotikunnan toimijoiden kanssa. Haastatte-
luissa korostettiin, että yleensä juuri nämä lapset tarvitsevat erityistä tukea 
ja palveluita, mutta käytännössä heidän kanssaan työ aloitetaan usein alus-
ta ennakkotietojen puutteen vuoksi.

Kouluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon yhteistyö erikoissai-
raanhoidon mielenterveyspalvelujen kanssa tapahtuu yleensä lasten- tai 
nuoriso psykiatrian poliklinikan kautta. Yhteistyö lastenpsykiatrian kans-
sa todettiin yleisesti toimivaksi: vaikeissa tapauksissa lapsi voidaan lähet-
tää erikois sairaanhoidon arvioon ja hoitoon. Pykiatrisen arvion ja hoidon 
keskeisimpänä ongelmana pidettiin hoitoon pääsyä. Useimmiten arvioon 
pääsee hoito takuun mukaisesti, mutta hoitoon voi joutua jonottamaan pit-
käänkin. Akuuteimpiin ongelmiin kyetään kuitenkin puuttumaan lähes 
poikkeuksetta heti. 

Myös lasten ja nuorten psykiatrian kanssa tehdyn yhteistyön ongel-
ma-alueeksi nostettiin tiedonkulku. Kouluterveydenhoitajat eivät saa 
juurikaan tietoa erikoissairaanhoidossa tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi 
erikois sairaanhoito kuulee vain harvoin sitä tahoa, jossa ongelma on tun-
nistettu. Esimerkiksi hoidon aloituspalavereihin ei yleensä kutsuta kou-
lun edustajia mukaan. Hoidon onnistumisen kannalta pidettiin kuitenkin 

Tieto sosiaalihuollon palveluissa 
tehdyistä toimista kulkee koulujen 
suuntaan sattumanvaraisesti 

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon 
ongelmana on hoitoon pääsy

Erikoissairaanhoito kuulee vain 
harvoin sitä tahoa, jossa ongelma 
on tunnistettu; myös muussa 
tiedonkulussa on ongelmia
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tärkeänä, että psykiatrian edustajat tutustuisivat myös lapsen toimintaan 
koulu ympäristössä. Tätä korostettiin useissa haastatteluissa, koska eri-
koissairaanhoidon keskusteluissa käytännön ongelmat tuntuvat etäisiltä. 
Asioiden voidaan olettaa olevana kunnossa, vaikka koulussa ongelmat tu-
levat usein uudestaan esille. Joissakin kunnissa kouluterveydenhuollon 
ammattilaiset käyttävät samaa potilaskertomusjärjestelmää kuin erikois-
sairaanhoidon edustajat, jolloin kouluterveydenhuolto näkee tietoja lap-
sen tilanteesta. Hoito- tai siirtopalaverien järjestäminen perustason toimi-
joiden kanssa on harvinaista. Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan 
myös neuropsykiatrisen erikoissairaanhoidon edustajat kokivat kunta-
yhteistyön hankalaksi. Syyksi todettiin se, että perustasolta puuttuu usein 
sopiva yhteistyö taho.25 

Kouluterveydenhuollon ja koko opiskeluhuollon ammattilaiset kaipaisi-
vat enemmän tietoa siitä, mitä lasten kanssa on tehty koulun ulko puolisissa 
palveluissa ja hoidoissa tai lastensuojelussa. Riittäisi, että ilmaistaisiin, on-
ko lapsi tai perhe tuen tai hoidon piirissä vai ovatko käynnit päättyneet. Täl-
laisen tiedon kuvattiin helpottavan paljon kouluterveydenhuollon ammat-
tilaisten työtä.

Koulun ulkopuolisten hoitopolkujen varmistaminen on haastavaa

Koulun opiskeluhuollon lähtökohtana on edetä porrastetusti ja yrittää en-
sin perustason toimilla ratkaista esille tullutta ongelmaa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa usein tukikäyntejä koulupsykologin tai kuraattorin vastaan otolla 
sekä asian pohdintaa monialaisena yhteistyönä koulun sisällä. Vaikeissa on-
gelmissa tai ongelmien pitkittyessä koululääkärin tehtävänä on harkita ja 
päättää, hoidetaanko lapsen ongelmia perustasolla vai tarvitaanko lähete 
lastenpsykiatriaan. Perhepalveluihin tai muihin mielenterveyspalveluihin 
riittää yleensä asiakkaan oma yhteydenotto. 

Pelkkä lähete ei aina takaa hoitoon pääsyä, sillä hoitava taho voi tehdä 
lapsen ongelmasta oman arvion. Toisinaan käy niin, että lapsi palaa koulu-
terveydenhuoltoon tai häntä kehotetaan hakeutumaan perheneuvolan pal-
veluihin. Kouluterveydenhuollon hoitajien ja lääkärien haastatteluissa tuli 
esille myös tilanteita, joissa lapsen asiaa ei ole nähty riittävän vakavana tai 
ongelmallisena erikoissairaanhoidossa ja opiskeluhuollossa on jouduttu te-
kemään useita lähetteitä. Tällainen tilanne koettiin hankalaksi, koska yleensä 
lapsen kanssa on työskennelty jo pitkään usean ammattilaisen voimin. Tyy-
pillisimmin lapsi on käynyt koulupsykologilla tai kuraattorilla jo jonkin ai-
kaa ennen psykiatriaan lähettämistä. Lähete voi palautua myös sen takia, et-
tei vanhempaan saada erikoissairaanhoidosta yhteyttä. Toisinaan lapsikin 
voi olla vastentahtoinen, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää lastensuojelu.

Lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon pääsyä pidettiin haasteellisena. 
Haastateluissa puhuttiin pitkistä, jopa yhden tai kahden vuoden jonotus-
ajoista. Odotteluvaihe tuntuu usein erityisen pitkältä, kun usein kaikki voi-
tava on jo opiskeluhuollossa tehty. Myös perheneuvolaan on useissa kunnis-
sa jonoa, ja odotusaika sosiaalihuollon palveluihin voi olla jopa puoli vuotta. 
Koulun opiskeluhuollon toimijat ovatkin hankalassa tilanteessa, koska keinot 
puuttua perheiden asioihin ovat rajallisia. Jonot ja kesätauot johtavat siihen, 
että perheet tuntevat toisinaan olevansa heitteillä palveluihin odottaessaan. 

Kouluterveydenhuollon 
ammattilaisille riittäisi tieto 
siitä, onko lapsi tai perhe 
tuen tai hoidon piirissä 

Lähete ei aina takaa 
hoitoon pääsyä 
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Kouluterveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta myös lasten- ja 
nuorisopsykiatrian välisessä yhteistyössä olisi paljon parannettavaa erikois-
sairaanhoidon sisällä. Palveluiden ikäsidonnaisuus aiheuttaa katkoksia ja 
epäselvyyttä hoitosuhteissa sekä lisätyötä jatkohoidon järjestämisessä. Haas-
tatteluissa kuvattiin, että useissa sairaanhoitopiireissä lasten- ja nuoriso-
psykiatrian ikärajat ovat ehdottomia. Kuudennen luokan kevät on haas-
teellinen ajankohta, koska lastenpsykiatria ei enää ota oppilasta vastaan ja 
toisaalta lapsen pitää täyttää 13 vuotta, jotta hän pääsee nuoriso psykiatrian 
palveluihin. Vastaavasti neurologisissa ongelmissa yhdeksäsluokkalaiset 
ovat usein väliinputoajia, kun aikuisten poliklinikka ei heitä vielä ota ja las-
ten puolelle yläikäraja on 15 vuotta. Aina lapsi ei siirry joustavasti lasten-
psykiatriasta nuorisopsykiatriaan, vaan usein koko läheteprosessi pitää käy-
dä läpi uudelleen koululta alkaen. Toisinaan myös vanhemmat olettavat, 
että hoito jatkuu automaattisesti nuorisopuolella, vaikka jatkotoimia pi-
tää hakea itse. Lasten- ja nuorisopsykiatrian raja-aidat aiheuttavatkin kou-
lun toimijoille turhaa työtä. Lisäksi lapsen tai nuoren nähtiin kärsivän  ti-
lanteessa, jossa häntä pompotellaan ja samoja asioita käydään läpi useiden 
ihmisten kanssa. 

Myös perhepalveluissa ikärajat voivat aiheuttaa päänvaivaa. Esimer-
kiksi perheneuvoloiden kanssa joudutaan toisinaan neuvottelemaan siitä, 
kuuluvatko 16-vuotiaat perhepalveluiden piiriin. Vastaavasti hieman alle 
13- vuotiaat eivät ole aina päässeet nuorisopalvelujen piiriin. Palvelu katkoksia 
tulee myös lapsen kotikunnan vaihtuessa. Koulun vaihto saman kunnan si-
sällä voi niin ikään katkaista toimet kokonaan. Kouluterveydenhoitajat kri-
tisoivatkin paljon sitä, että katkostilanteissa joudutaan yleensä aloittamaan 
kaikki toimet alusta. Kouluterveydenhoitajat näkivät siirtopalaverit erittäin 
tärkeinä palveluiden nivelvaiheiden toimivuuden takaamisessa. 

Lapsi- ja perhepalveluita koskevan hallituksen kärkihankkeen hanke-
suunnitelmassa26 on kiinnitetty huomiota edellä esitettyihin ongelmiin. 
Hankkeen suunnitelmassa todetaan, että lasten, nuorten ja perheiden pal-
veluiden hajanaisuus heikentää niiden vaikuttavuutta, lisää erityispalve-
luiden käyttöä eikä tarjoa lapsille ja perheille heidän tarvitsemaansa tukea 
ajoissa. Tieto eri ammattilaisten ja viranomaisten välillä ei kulje sujuvasti. 
Puutteita on lapsen ja nuoren mielipiteiden selvittämisessä, kuulemisessa 
ja kohtaamisessa. Suurimmat ongelmat ilmenevät tilanteissa, joissa lapsi, 
nuori tai perhe tarvitsee useita eri palveluita. 

3.4 Sote-uudistuksella voidaan vaikuttaa 
lasten mielenterveysongelmien 
tunnistamiseen ja hoitokäytäntöihin

Sote-uudistuksen toteutuessa sote- ja maakuntalakiesityksen mukaisesti 
kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maa kunnille. 
Sen sijaan perusopetus, koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä yhteisöl-
linen opiskeluhuolto jäisivät kuntien sivistystoimen järjestämisvastuulle. 
Uusi maakuntatason sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä mahdollistaa 
kouluterveydenhuollon palvelujen nykyistä paremman integraation  sosiaali- 
ja terveydenhuollon perus- ja erikoispalvelujen kanssa. Uuteen maakunta-
pohjaiseen hallintorakenteeseen kiinnittyvää palvelujen suunnittelutyötä 

Palveluiden ikäsidonnaisuus 
aiheuttaa katkoksia ja 
epäselvyyttä hoitosuhteissa

Katkostilanteissa joudutaan kaikki 
toimet aloittamaan yleensä alusta 
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ollaan valmistelemassa lapsi- ja perhepalvelujen muutos ohjelmassa. Ta-
voitteena on luoda asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset palvelut maakunta-
pohjaiseen toimintaympäristöön. Lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden ke-
hittämisen yhtenä painopisteenä ovat koulu ja sieltä saatavat palvelut lapsen 
hyvinvoinnin tukena27.

Sote-uudistuksen lakiesityksessä on keskitytty rakenteiden luomiseen. 
Tavoitteena on, että jatkossakin koulu- ja opiskelumaailmaan tiiviisti ni-
voutuvat palvelut toteutetaan matalan kynnyksen lähipalveluna koulu- ja 
 opiskeluympäristöissä. Palveluiden käytännön toteutuksessa pitää kuiten-
kin huolehtia sivistyspalveluiden, lapsi- ja perhepalveluiden sekä tervey-
denhuollon palvelujen yhteensovittamisesta ja vuorovaikutuksesta sekä näi-
hin liittyvien palveluketjujen toimivuudesta. Parhaimmillaan uudistuksen 
myötä kouluterveydenhuollon palveluille kyetään luomaan aiempaa yhden-
mukaisemmat toimintatavat ja yhteistyömenettelyt koulujen sekä muiden 
keskeisten sidosryhmien kanssa.

Sote-uudistuksessa opiskeluhuollon kokonaisuuden toimivuudesta on 
huolehdittava maakunnan, kunnan ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä 
ja sopimisella. Lisäksi tarvitaan myös ministeriöiden välistä yhteistyötä ja 
valtio neuvostotason ohjausta, jotta lapsia koskevien palvelujen tehtävän jaot 
ja vastuut sekä palveluketjujen toimivuus varmistetaan eri alueilla valta-
kunnallisesti yhtenäisellä tavalla. Ohjauksella tulee varmistaa eri toimijoiden 
tasapuolinen sitoutuminen opiskeluhuollon palvelujen tarjoamiseen. Mi-
nisteriöiden ohjauksella tulee puuttua tilanteisiin, joissa kunta pyrkii siirtä-
mään opiskeluhuollon painopistettä kunnan järjestämistä koulu kuraattori- 
ja psykologipalveluista maakunnan järjestämiin kouluterveydenhuollon 
palveluihin tai joissa maakunnan sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa niukas-
ti terveydenhuollon palveluja vedoten kunnan ja oppilaitoksen vastuuseen 
opiskeluhuollon kokonaisuuden järjestämisessä. Tällainen ristiriitatilanne 
saattaa toteutua erityisesti mielenterveysongelmien tunnistamisen ja hoi-
don tehtäväalueilla, joissa opiskeluhuollon toimijoiden tehtävät ja vastuut 
ovat koululla epäselvät.  

Soteuudistuksessa pitää 
varmistaa lapsille suunnattujen 
palvelujen toimivuus

Opiskeluhuollon eri toimijoiden 
tasapuolinen sitoutuminen 
palvelujen tarjoamiseen tulee 
varmistaa ohjauksella 
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4 Toteutuuko mielenterveystyö lasten 
arkisessa elinympäristössä?

Tässä luvussa käsitellään sitä, miten kouluyhteisö toimii arjessa lasten 
mielen terveyden ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Selvityk-
sessä arvioitiin, miten kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan 
kirjattu tavoite lasten ja nuorten mielenterveystyön toteuttamisesta heidän 
arkisessa elinympäristössään on toteutunut. Lasten mielenterveysongelmia 
ehkäistään ja koko perheen hyvinvointia tuetaan arjessa ennen kaikkea ma-
talan kynnyksen palveluilla, joiden tarjoamisessa kouluyhteisöllä on keskei-
nen rooli. Matalan kynnyksen takaamiseksi kouluterveydenhuollon ja koko 
opiskeluhuollon tuttuus on tärkeää. Näin perheet osaavat tukeutua koululta 
saataviin palveluihin. Esimerkiksi vanhempien osallistuminen laajoihin ter-
veystarkastuksiin vahvistaa parhaimmillaan lapsen ja koko perheen voima-
varoja, terveyttä ja hyvinvointia. Selvityksen perustella eri kunnissa ja kou-
luissa tehdään vaihtelevasti toimia, joilla parannetaan mielen terveysasioiden 
ja osallisuuden huomioimista koulun arjessa. Hyviä käytäntöjä on kuiten-
kin olemassa, ja niitä pitäisi levittää nykyistä tehokkaammin.

4.1 Mielenterveysasiat on kyetty jossain 
määrin huomioimaan lasten ja koulun 
arjessa

Haastatellut kouluterveydenhuollon hoitajat ja lääkärit pitivät mielen-
terveyden ylläpitämistä ja tukemista arkisessa elinympäristössä tärkeänä 
tavoitteena. Osa haastatelluista piti asetettua tavoitetta hieman epäselvä-
nä ja yleisluonteisena toteamuksena, jonka käytännön merkitystä on han-
kalaa hahmottaa. Yleisimmin tavoitteen katsottiin viittaavan siihen, että 
kaikkien lasten arjessa työskentelevien aikuisten tulee tukea lasten tasa-
painoista kehitystä. Tavoitteen arvioitiin tarkoittavan myös sitä, että kou-
luterveydenhuollon tulee kiinnittää lapsen ohella huomiota koko perheen 
hyvin vointiin. Toimivat palvelujatkumot nähtiin myös keskeisenä osana ar-
jessa toimivia palveluita. 

Opiskeluhuollon psykologeille ja kuraattoreille tehdyssä kyselys-
sä noin 60 prosenttia vastaajista oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, että 
mielen terveystyö toteutuu lasten arkisessa elinympäristössä. Yhteistyötä 
 vanhempien kanssa pidettiin pääosin toimivana, mutta sitä voitaisiin teh-
dä enemmänkin. Yli puolet vastaajista katsoi kouluterveydenhuollon tuke-
van perheiden hyvinvointia sekä vanhempien ja huoltajien kasvatustyötä.  

Kaikkien lasten arjessa 
työskentelevien aikuisten tulee 
kiinnittää huomiota lasten 
tasapainoiseen kehitykseen
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Kuvio 7: Kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien ja huoltajien hyvinvointia ja 
kasvatustyötä. N=276.

Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä

Ei eri eikä samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

3 %

6 %47 %24 %20 %

Kouluterveydenhuollon hoitajien mukaan erityisesti alakouluikäisten 
laajat terveystarkastukset toteuttavat koulun arkeen kiinnittyvää perhei-
den voimavarojen, terveyden ja hyvinvoinnin tukemista. Erään haastatel-
lun mielestä kouluterveydenhuollon pitäisi hyödyntää neuvolatoiminnasta 
saatuja kokemuksia siitä, miten hyvin koko perhe saadaan sitoutettua lap-
sen hyvinvoinnin edistämiseen. Terveydenhoitajien näkemyksen mukaan 
yhteistyö perheiden kanssa on parantunut kymmenen viime vuoden aika-
na. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vanhemmat osallistuvat aiempaa 
 useammin terveystarkastuksiin. 

Terveydenhoitajat kuvasivat usein olevansa hieman sivussa arjen koulu-
työstä. Tämän vuoksi opettajien merkitystä ongelmien tunnistamisessa pidet-
tiin erityisen tärkeänä ja heiltä toivottiin motivaatiota, uskallusta ja aktiivista 
otetta asioiden havainnoinnissa ja esille tuomisessa. Koko opiskeluhuollon 
muodostaman verkoston toivottiin olevan opettajan tukena. 

Lapsiperheiden tukemisen ongelmakohtana pidettiin sitä, että terveys-
tarkastuksiin, vanhempainiltoihin ja muuhun koulun sosiaaliseen toimin-
taan osallistuvat aktiivisimmin ne vanhemmat, joiden perhetilanteessa tai 
lapsilla on vähiten ongelmia. Vastaavasti keskusteluyhteyden saaminen 
ongelmaperheisiin voi olla hankalaa, vaikka juuri näissä perheissä tarvit-
taisiin herättelyä perusasioissa eli unirytmistä, ruutuajoista ja terveelli-
sestä ruokavaliosta huolehtimisessa sekä vanhempien päihteiden käytön 
vähentämisessä. Arjen yhteistyö on hankalaa, jos vanhemmat eivät välitä 
yhteyden otoista ja heidän motivaationsa osallistua koulun toimintoihin tai 
vanhempain iltoihin on vähäistä. 

Kouluterveydenhoitajien mielestä perheen ongelmiin tarttumiseen ei ole 
riittäviä keinoja. Haastatteluissa esitettiin, että terveydenhoitajilla on aiem-
min ollut enemmän aikaa ja mahdollisuuksia tukea perheitä konkreettisesti 
esimerkiksi kotikäynnein. Nyt tällaiset toimintamallit ovat harvinaisia. Esi-
merkiksi erään haastatellun mukaan kotikäyntejä tai vastaavaa laajempaa 
tukea ei kyetä antamaan kuin yhdelle tai kahdelle perheelle kerrallaan, kun 
aika menee muiden perustehtävien hoitamiseen. Toisaalta kodin asioiden ei 
katsottu suoraan kuuluvan hoitajien tehtäviin ja toimivaltaan. 

Mielenterveysasioiden huomioimisen koulun ja lasten arjessa nähtiin 
toteutuvan parhaiten siten, että kouluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon 
aikuiset ovat tavoitettavissa koululla. Terveydenhoitajat arvioivat, että hei-
dän olisi hyvä näkyä käytävillä ja opettajanhuoneessa säännöllisesti. Myös 
vanhempien olisi hyvä tuntea heidät. Näkyvyyttä, tuttuutta ja yhteistyötä 
perheiden kanssa toteutetaan luonnollisesti laajoissa terveys tarkastuksissa. 
Muina keinoina mainittiin vanhempainillat, teematapahtumat, kerhot ja 
retket. Osallistumisessa on kuitenkin merkittäviä asuinaluekohtaisia eroja. 
Joissakin kouluissa vanhempainyhdistys saa paljon aikaan esimerkiksi eri-
laisten tapahtumien järjestämisessä tai materiaalien hankkimisessa. Asiaa 

Keskusteluyhteyden 
saaminen ongelmaperheisiin 
voi olla hankalaa 

Kouluterveydenhuollolla ei 
ole riittäviä keinoja tarttua 
perheen ongelmiin
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luonnehdittiin siten, että joissakin kouluissa vanhemmat osallistuvat jär-
jestettyyn toimintaan 90-prosenttisesti ja toisissa kouluissa tilanne on täy-
sin päinvastainen. Koulujen opiskeluhuolto voisi myös verkostoitua laaja-
alaisemmin esimerkiksi leikkipuistojen ja iltapäiväkerhojen ohjaajien kanssa. 

Myös muut mielenterveyden ylläpitämiseen ja hoitamiseen liittyvät pal-
velut olisi hyvä sitoa nykyistä paremmin koulun arkiseen toimintaan. Usei-
den haastateltujen mukaan erikoissairaanhoidon jalkautumisessa kouluun 
on parannettavaa. Haastatteluissa annettiin esimerkkejä hankkeista, joissa 
mielenterveyshoitajat tai perhetyöntekijät ovat jalkautuneet kouluihin, ja ko-
kemukset tämäntyyppisestä kouluterveydenhuollon ja erikois sairaanhoidon 
väliin sijoittuvasta palvelusta ovat olleet hyviä. Tällainen toiminta nähtiin 
tärkeäksi, koska erikoissairaanhoidossa annettu hoito tapahtuu haastatel-
tujen mukaan liian irrallaan lapsen arkisista tilanteista, joissa ongelmat en-
si sijassa ilmenevät. Erikoissairaanhoitoon hakeutumisen kynnys voi olla 
myös korkea esimerkiksi leimautumisen pelosta. Matalan kynnyksen mielen-
terveyspalvelut ovat helpommin lähestyttäviä sekä vähemmän leimaavia.

Haastatellut kouluterveydenhuollon ammattilaiset olivat vahvasti sitä 
mieltä, että harrastus-, kerho- ja iltapäivätoiminnalla on suuri merkitys las-
ten hyvinvoinnille. Järjestettyä toimintaa pidettiin tärkeänä etenkin niille 
lapsille, jotka eivät saa virikkeitä kotoaan. Maahanmuuttajaperheet tarvit-
sevat usein erityistä huomiota mielenterveysongelmien havainnoinnissa ja 
tukemisessa. Haastatteluissa annettiin esimerkkejä, joissa maahanmuuttaja-
taustaiset vanhemmat eivät lähde mukaan esimerkiksi oppimisen  ongelmien 
selvittelyyn leimautumisen pelossa. 

Selvityksen perusteella kohdekunnissa on tehty vaihtelevasti toimia, 
joilla parannetaan mielenterveysasioiden huomioimista lasten ja perhei-
den arjessa. Yleiskuvaksi muodostui tässäkin se, että asioiden huomioimi-
sessa on merkittävää alue-, kunta- ja koulukohtaista vaihtelua. Siten kaivat-
taisiin hyvien käytäntöjen levittämistä. 

Lasten ja nuorten mielenterveystyön toteuttamista heidän arkisessa 
elinympäristössään on arvioitu myös valtakunnallisen mielenterveys- ja 
päihdesuunnitelman 2009–2015 loppuarvioinnissa. Arvioon sisältyneiden 
asiantuntijahaastatteluiden sekä sähköisen kyselyn tulosten mukaan havain-
tona oli, ettei edistävän ja ehkäisevän työn painopistealueella ole onnistut-
tu suunnitelman sisällön tai toimeenpanon osalta kovin hyvin. Tätä mieltä 
olivat erityisesti ne vastaajat, joiden palveluiden kohderyhmänä olivat lap-
set ja nuoret. Arvioinnin tehneen ohjausryhmän ehdotuksissa on kiinnitet-
ty huomiota samantyyppisiin asiakokonaisuuksiin kuin tässä selvityksessä. 
Arvioinnissa todetaan, että matalan kynnyksen palveluissa ei ole tapahtunut 
juurikaan muutosta ja alueellisia eroja on paljon.  Samoin todetaan, että van-
hemmuuden tukeminen ja kouluissa tapahtuva mielenterveyden edistämi-
nen on jäänyt muiden tavoitteiden rinnalla vähäiselle huomiolle. Toisaalta 
suunnitelman toimintakauden aikana on toteutettu myönteisiä projekteja ja 
tässä mielessä lasten ja nuorten palveluiden kehittämisen suunta on oikea. 

Harrastus, kerho ja 
iltapäivätoiminnalla on suuri 
merkitys lasten hyvinvoinnille 
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4.2 Lasten ja perheiden hyvinvointiin 
voitaisiin vaikuttaa enemmänkin

Selvityksen haastatteluissa kysyttiin kouluterveydenhuollon ammattilaisil-
ta toiminnan kehittämisestä ja työssä havaituista hyvistä käytännöistä. Vas-
tauksissa muistutettiin varhaisen ongelmiin puuttumisen olevan tehokas-
ta niin yksilön kuin myös yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Matalaa kynnystä pidettiin tärkeänä, ja kouluterveydenhuolto halu-
taan myös jatkossa säilyttää palveluna, johon lapset voivat tulla ilman ajan-
varausta tai johon he saavat puhelimella suoraan yhteyden. Haastateltujen 
mukaan nykytilanteessa lasten ja perheen ongelmiin tartutaan usein viiveel-
lä. Eri toimijat siirtävät helposti vastuuta toisilleen ja seuraavat tilannetta 
toisinaan liian pitkään. Kehittämisehdotuksena todettiin, että pienen lap-
sen ja etenkin hänen perheensä ongelmiin pitäisi tarttua napakasti koulun 
ja sosiaalitoimen yhteistyönä.  

Kouluterveydenhuollon ammattilaiset kaipasivat työlle enemmän tu-
kea eri muodoissa. Psykiatristen sairaanhoitajien, psykiatrien, kasvatus-
ohjaajien ja perhetyöntekijöiden rooli nähtiin tärkeänä matalan kynnyk-
sen palveluiden tarjoamisessa kouluissa. Vastauksissa tuli esille, että usein 
kouluterveydenhuollon ja erityispalveluiden väliltä puuttuu taso, joka voi-
si puuttua koko perheen ongelmiin varhain ja nopealla vasteella28. Samal-
la tällaiset palvelut tukisivat opiskeluhuollon ammattilaisia, jotka voisivat 
konsultoida tarvittaessa helpommin asiantuntijoita. Myös vertaistukea eh-
dotettiin työn kehittämiseksi ja taakan jakamiseksi, sillä usein työ koulul-
la voi olla yksinäistä. Samoin lääkäriresurssien pysyvyys edistäisi koulu-
terveydenhuollon kokonaisuuden toimivuutta.

Eri toimijat siirtävät helposti 
vastuuta toisilleen ja seuraavat 
tilannetta liian pitkään 

Kouluterveydenhuollon 
ammattilaiset kaipaavat 
työlle enemmän tukea 





Liite: Miten selvitettiin



43

Liite

43

Tässä liitteessä kuvataan, miten selvityksen tuloksiin on päädytty ja minkä-
laisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Selvityksen tavoite ja hyödyntäminen

Selvityksen tavoitteena on ollut arvioida, miten kouluterveydenhuollon pal-
veluilla ehkäistään lasten mielenterveysongelmia sekä tuetaan lasta ongel-
mien ilmetessä. Lisäksi on tarkasteltu opiskeluhuollon muodostaman ko-
konaisuuden toimivuutta lasten mielenterveysongelmiin vastaamisessa. 
Selvityksen taustalla olevana pitkän aikavälin näkökulmana on ollut hoito-
kustannusten kasvun hillitseminen.

Selvityksen tuloksia voivat hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriö ja 
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä niiden alainen hallinto, kun ne vastaa-
vat yhteistyössä kouluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon palveluiden 
johtamisesta, kehittämisestä ja seurannasta valtakunnallisella tasolla. Tu-
loksia voivat hyödyntää myös alue- ja paikallistason palveluiden järjestä-
jät ja tuottajat, jotka vastaavat opiskeluhuollon palveluiden järjestämises-
tä ja tuottamisesta. 

Selvityksen kohde

Selvitys kohdistui ensi sijassa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan, 
koska sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo kouluterveydenhuollon 
toimintaa. Selvityksessä käsiteltiin myös opiskeluhuollon kokonaisuuden 
toimivuutta, joten tarkastelu kohdistui myös opetus- ja kulttuuri ministeriön 
hallinnonalalle. Paikallisesti ja alueellisesti järjestettyjen palvelujen vuoksi 
selvitys ulottui myös kuntasektorin toimintaan. 

Selvityksestä pyydettiin lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lausunnoissa annettu palaute on otettu 
huomioon lopullista raporttia laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteen-
veto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta. 

Selvityksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Selvityksessä pyrittiin vastaamaan seuraavaan kysymykseen: vastaako koulu-
terveydenhuolto lasten mielenterveysongelmiin hoitokustannusten kannal-
ta optimaalisella tavalla? Selvityksessä hoitokustannusten oletettiin pysyvän 
kohtuullisina, jos kouluterveydenhuolto sekä opiskeluhuollon kokonaisuus 
yhdessä muiden peruspalvelujen kanssa toimivat valtakunnallisen ohjeis-
tuksen ja säädösten mukaisesti. Pääkysymys on purettu arviointiasetelmas-
sa kahdeksi osakysymykseksi. Kolmas osakysymys liittyy keskushallinnon 
toiminnalle asettamiin tavoitteisiin. Kysymykset ilmenevät alla olevasta 
taulukosta. Kysymysten kriteerit on johdettu säädöspohjasta sekä keskus-
hallinnon asettamista tavoitteista. 

Selvityksen aineisto koostuu haastatteluista ja kyselystä sekä ajan-
kohtaisesta tutkimustiedosta, tilastoista ja asiakirjoista. Haastattelut koh-
distettiin (näytteenä) 20 kuntakohteen kouluterveydenhuollon ammatti-
laisille. Haastattelukohteet valittiin ottamalla mukaan erikokoisia kuntia 
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Selvityskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Kysymys
Miten ongelmien varhainen tunnistaminen toimii?

 –  Onko avun hakemisen kynnys käytännössä 
 matala?

 –  Onko kouluterveydenhuollon työntekijöillä 
 riittävästi tietoa lasten mielenterveysongelmien 
ehkäisystä ja hoitamisesta? 

 –  Tunnistetaanko kouluterveydenhuollossa 
 lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen 
 tarpeet?

Selvityksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit: Terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja sen pe-
rustelut. Erityisesti 16. §: Kouluterveydenhuollon pal-
velujen tulisi olla koululaisten ja perheiden helposti 
saavutettavissa. Myös opettajien kanssa tehtävän yh-
teistyön mahdollistamiseksi kouluterveydenhuollon 
toimi tilojen tulisi sijaita koululla tai sen välittömässä 
läheisyydessä ja palvelujen tulisi olla käytettävissä pää-
sääntöisesti koulupäivän aikana.  

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuor-
ten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011. 
Luku 2. Terveystarkastusten järjestäminen sekä erityi-
sen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen.

Opiskeluhuoltolaki 1287/2013 ja sen perustelut. Eri-
tyisesti 17. §: Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitetta-
vuus koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Ehdotukset 
mielen terveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 
2015. Ehdotus 10. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja 
päihdetyö. (STM 2012.)

Aineistot: Kouluterveydenhuollon vastuuhenkilöi-
den haastattelut 20 kuntakohteessa sekä kysely koulu-
kuraattoreille ja koulupsykologeille. Tutkimustieto, 
asiakirjat ja tilastot.

Analyysimenetelmät: Haastatteluaineiston laadullinen 
teemoittelu ja analyysi sekä kyselyaineiston kuvaileva 
määrällinen analyysi.

ja kouluja maan eri osista. Haastateltavia oli yhteensä 74, joista 12 oli kou-
lulääkäreitä. Haastattelut toteutettiin 25.4.–8.9.2016. Kysely koulukuraat-
toreille ja -psykologeille toteutettiin huhtikuussa 2016 Webropol-kyselynä, 
jota Psykologiliitto ja Koulukuraattorit ry levittivät jäsenistölleen sähkö-
postilinkkinä. Kysely linkki on ollut vapaasti levitettävissä eteenpäin, jo-
ten kyselylle ei voi määrittää tarkkaa vastausprosenttia. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 74 koulukuraattoria ja 202 koulupsykologia. Karkeasti arvioiden 
koulukuraattorien vastaus prosentit olivat noin 20–25 ja koulupsykologien 
noin 80–85 prosenttia.
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Kriteerit: Terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja sen perus-
telut. Erityisesti 16. §: Kouluterveydenhuollon palve-
lujen järjestäminen.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuor-
ten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011. 
Luku 2: terveystarkastusten järjestäminen sekä erityi-
sen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen.

Opiskeluhuoltolaki 1287/2013 ja sen perustelut. Eri-
tyisesti luku 3: Yksilökohtaisen opiskeluhuollon to-
teuttaminen.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Ehdotukset 
mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 
2015. Ehdotus 10. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja 
 päihdetyö. (STM 2012).

Aineistot: Kouluterveydenhuollon vastuu henkilöiden 
haastattelut 20 kuntakohteessa sekä kysely koulu-
kuraattoreille ja koulupsykologeille. Tutkimustieto ja 
asiakirjat.

Analyysimenetelmät: Haastatteluaineiston laadulli-
nen teemoittelu ja analyysi sekä kyselyaineiston mää-
rällinen analyysi.

2. Kysymys
Miten ongelmiin kyetään puuttumaan?

 – Onko kouluterveydenhuollon sekä opiskelu-
huollon palveluja riittävästi saatavilla?

 – Ovatko eri toimijoiden roolit ja tehtävät lasten 
mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja  hoidossa 
selvät? 

 – Ovatko hoidon kannalta kriittisten kohtien 
 tehtävät ja vastuut selkeät? 

 – Pääsevätkö lapset ja nuoret mielenterveys-
palveluihin kouluterveydenhuollon kautta?
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3. Kysymys
 – Toteutuuko mielenterveystyö lasten arkisessa 

elinympäristössä? 
 – Miten lasten mielenterveyttä tuetaan ja 

 voitaisiin tukea koulussa ja kotona? 
 – Onko yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa 

toimivaa ja riittävää?

Kriteerit: Terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja sen perus-
telut. Erityisesti 16. §: Kouluterveydenhuollon palveluil-
la tuetaan oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatus-
työtä. Kunnan on kouluterveydenhuoltoa järjestäessään 
toimittava yhteistyössä v anhempien ja huoltajien kans-
sa sekä muun oppilashuolto- ja  opetushenkilöstön ja 
muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Opiskeluhuoltolaki 1287/2013 ja sen perustelut. Eri-
tyisesti 4. § yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämi-
nen sekä 8. § kouluterveydenhuollossa tunnistetaan 
opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään 
tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Ehdotukset 
mielen terveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 
2015. Ehdotus 10. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja 
päihdetyö. (STM 2012.)

Aineistot: Kouluterveydenhuollon vastuu henkilöiden 
haastattelut 20 kuntakohteessa sekä kysely koulu-
kuraattoreille ja koulupsykologeille. Tutkimustieto ja 
asiakirjat.

Analyysimenetelmät: Haastatteluaineiston laadulli-
nen teemoittelu ja analyysi sekä kyselyaineiston mää-
rällinen analyysi.
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Selvityksen toteutusaika

Selvityksen totutusaika oli 23.3.2016–8.8.2017. Selvityksen haastattelut teh-
tiin 25.4.2016–8.9.2016.

Selvityksen tekijät

Selvityksen teki johtava tuloksellisuustarkastaja Mikko Koskinen. Työn 
suunnittelusta ja alkuvaiheen tiedonhankinnasta vastasivat johtava tulok-
sellisuustarkastaja Sari Hanhinen sekä ylitarkastaja Anna Suni. Selvitystä 
ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Anna-Liisa Pasanen. 

Selvityksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Selvitys on osa hoito- ja hoivakustannusten hallinta -teemaa. Selvitys koh-
distui kouluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon toimintaedellytysten 
sekä toiminnan arviointiin koko maassa. Selvityksessä ei pyritty arvioi-
maan toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Työ suunniteltiin toteutettavak-
si alun perin tarkastuksena, mutta laadunvarmistusvaiheessa se päätettiin 
muuttaa selvitykseksi. Keskeisin syy tähän oli se, että ensisijaisesti haastat-
teluihin perustuvalla aineistolla ei kyetty riittävän hyvin vastaamaan alku-
peräisen tarkastus asetelman kysymyksiin valtiontalouden näkökulmasta ja 
siten työn sisältö jäi melko yleiselle tasolle. Selvitys sisältää kuitenkin mo-
nia tärkeitä havaintoja, joista on hyötyä kohteille ja laajemminkin mm. sote-
uudistuksen toimeenpanossa.

Käytössä olevien voimavarojen vuoksi paikallishaastattelujen määrää jou-
duttiin rajoittamaan ja ne tehtiin 20 kuntakohteessa. Haastattelu aineiston 
yksipuolisuuden riskit sekä muut rajoitukset tiedostettiin johtopäätöksiä teh-
täessä ja havaintoja pyrittiin varmentamaan aineiston moni lähteisyydellä. 
Suurimmassa osassa haastattelukysymyksistä haastateltujen näkemykset oli-
vat yhdensuuntaisia, jolloin voidaan puhua laadullisen aineiston havaintojen 
kyllääntymisestä. Tällaisissa tapauksissa katsottiin, että havaintojen yleistä-
miseen oli riittävästi evidenssiä. Toisinaan haastateltavien näkemykset vallit-
sevista asiantiloista poikkesivat toisistaan, jolloin kokonaiskuvan luominen 
oli hankalaa. Koska laadullisen aineiston analyysissä pyritään ennen kaikkea 
ymmärtämään ilmiötä ja asiantiloja, on toiminnan  kuvauksessa nostettu esiin 
myös yksittäisen tai muutamien haastateltavien sanomia asioita silloin, kun 
ne ovat merkittävällä tavalla valaisseet kouluterveydenhuollon ja opiskelu-
huollon toiminnan hyviä ja huonoja käytäntöjä. Haastattelu aineistoa onkin 
käytetty selvityksessä laajasti, koska se kuvaa arvioitua toimintaa ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä käytännön työn tekijöiden näkökulmasta. Koulukuraat-
toreille ja -psykologeille tehdyllä kyselyllä pyrittiin laajentamaan näkökul-
maa koko opiskeluhuoltoa kattavaksi sekä varmentamaan tehtyjä havaintoja. 



Viitteet



49

Viitteet

1 Paananen ym. (2012): Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 – tutkimusaineiston valos
sa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 52. 2012, s. 14.

2 Borg (2015): Lasten mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden häiriöiden ehkäisy. Näyttöön perustuvien 
menetelmien kartoitus. Sosiaali ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:42, s. 7.

3 Paakkonen Tarja (2012): Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujärjestelmä vaikeahoitoisuuden näkökulmasta, Itä
Suomen yliopisto s. 68–69 sekä Tuominen Anne ym. Varhaisen avun viiveet lasten kehityksellisissä ja psyykkisissä 
vaikeuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 3/2011, s 182–195. 

4 Reini (2016): Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset. Vaasan yliopisto, Julkaisuja, selvityksiä ja 
raportteja 208, s. 79.

5 Mielenterveys ja päihdesuunnitelma  ehdotukset mielenterveys ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. 
Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti tehostettavat toimet, ehdotus 10, s. 16. Sosiaali ja terveysminis
teriön julkaisuja 2012:24. 

6 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäise
västä suun terveydenhuollosta 338/2011.

7 Poutiainen (2012): Mikä herättää hoitajan huolen? Huolen tunnistamisen ja toimimisen haasteet lastenneuvolassa 
ja kouluterveydenhuollossa. Väitöskirja, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2012.

8 Äitiys ja lastenneuvolan sekä koulu ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavarat terveyskeskuksissa 
2004–2015, THL tutkimuksesta tiiviisti 19/2016.

9 Äitiys ja lastenneuvolan sekä koulu ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavarat terveyskeskuksissa 
2004–2015, THL tutkimuksesta tiiviisti 19/2016.

10 Wiss ym. (2017): Terveydenhoitajat, lääkärit, psykologit ja kuraattorit peruskouluissa 2008–2015, Suomen Lääkä
rilehti 3/2017 vsk 72, s. 127–131. 

11 sama, s. 130.

12 TEAviisari, perusopetuksen kouluterveydenhoitaja ja – lääkärimitoitus 2015, www.teaviisari.fi.

13 Wiss ym. (2017): Terveydenhoitajat, lääkärit, psykologit ja kuraattorit peruskouluissa 2008–2015, Suomen Lääkä
rilehti 3/2017 vsk 72, s. 130.

14 Kouluterveydenhuollon laatusuositus. Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 2004:8. 

15 https://www.thl.fi/fi/web/lapsetnuoretjaperheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/toimi
jat/henkilostomitoitukset.

16 Terveydenhuoltolaki 1326/2010 sekä asetus 338/2011.

17 Uusi soveltamisohje oppilas ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi. Sosiaali ja terveysministeri
ön Kuntainfo 13a/2015.

18 Neuvolatoiminta, koulu ja opiskelijaterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen 
(380/2009) perustelut ja soveltamisohjeet. STM julkaisuja 2009:20.

19 TEAviisari, Perusterveydenhuolto, muut ydintoiminnat, suunnitellut asetuksen mukaiset terveystarkastukset, 
2016, www.teaviisari.fi.

20 THL raportti 12/2014, s. 42.

21 Poutiainen (2012): Mikä herättää hoitajan huolen? Huolen tunnistamisen ja toimimisen haasteet lastenneuvolassa 
ja kouluterveydenhuollossa. Väitöskirja, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 2012.

22 THL (2016): Nuorten palvelujen järjestämisen malleja MannerSuomessa. Puhelinhaastattelujen raportti. Työ
paperi 34/2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Oppilas ja opiskelijahuoltolain mukaisten kuraattori ja 
psykologipalveluiden toteutuminen Länsi ja SisäSuomen alueella. Aluehallintovirastojen julkaisuja 14/2016. 

23 STM kuntainfo 13a/2015.

24 Julkisuuslaki 621/1999, henkilötietolaki 523/1999, potilaslaki 785/1992, sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, 
sosiaalihuoltolaki 1301/2014, asiakasasiakirjalaki 254/2015, asiakastietolaki 159/2007.

25 Lämsä ym. (2015): Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten hoito ja kuntoutuspolut Suomessa. Kelan työpapereita 
78/2015.

26 Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma – hankesuunnitelma. Kärkihanke, sosiaali ja terveysministeriö.

27 Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, Suunnitelma kansallisen ja maakunnal
lisen toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma).

28 Lämsä ym. (2015): Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten hoito ja kuntoutuspolut Suomessa. Kelan työpapereita 
78/2015.



Selvityksen valokuvat

sivuilla 10, 14, 24 ja 36
Valokuvaaja: Sakari Röyskö

Julkaisun kuvat ovat kuvituskuvia



valtiontalouden tarkastusvirasto
porkkalankatu 1, pl 1119, 00101 helsinki

puh. 09 4321, www.vtv.fi

isbn 978-952-499-384-5 (PDF)


	Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy jahyvinvoinnin tukeminen kouluterveydenhuollossa
	Tiivistelmä
	Sisällys
	1	Mitä selvitettiin
	2	Miten kouluterveydenhuollossa tunnistetaan lasten mielenterveysongelmia?
	2.1	Lasten mielenterveysongelmia havaitaan terveystarkastuksissa sekä yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun aikuisten kanssa
	2.2	Kouluterveydenhuolto painottuu mielenterveysasioissa tunnistamiseen, tukeen sekä hoitoonohjaukseen
	2.3	Kouluterveydenhuollon rajalliset resurssit on kohdennettava harkitusti

	3	Miten kouluterveydenhuolto ja muu opiskeluhuolto pystyvät vastaamaan lasten mielenterveysongelmiin?
	3.1	Ongelmiin tartutaan matalan kynnyksen toiminnalla
	3.2	Kouluissa opiskeluhuollon toimijat tukevat toisiaan – työnjaot ja tietosuoja aiheuttavat päänvaivaa
	3.3	Yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa on puutteita
	3.4	Sote-uudistuksella voidaan vaikuttaa lasten mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja hoitokäytäntöihin

	4	Toteutuuko mielenterveystyö lasten arkisessa elinympäristössä?
	4.1	Mielenterveysasiat on kyetty jossain määrin huomioimaan lasten ja koulun arjessa
	4.2	Lasten ja perheiden hyvinvointiin voitaisiin vaikuttaa enemmänkin

	Liite: Miten selvitettiin
	Viitteet

