
Lausunto neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten

ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetusluonnoksesta

Terveydenhuollon psykologit ry tuo esiin, että työryhmän muistio on kaiken kaikkiaan

hyvä ja huolella laadittu ehdotus. Siinä on yhtenäiset toimintaohjelmat eri hallintokuntien

toiminnan yhtenäistämiseksi sekä suunnitelmallisen johtamisen ja moniammatillisen

yhteistyön parantamiseksi. Toimintaohjelmien pohjalta voidaan systematisoida tilastointi

ja asetuksen toteutumisen arviointi.

On tärkeää, että asetus saadaan aikaan käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja riittävien

lasten ja nuorten ehkäisevien peruspalveluiden turvaamiseksi. Suuret erot ovat

tosiasia ja palvelurakenteen heikkeneminen on tapahtunut. Resurssien turvaamista

tarvitaan myös. Asetusehdotuksessa on ansiokasta läpikulkevaa jatkumoajattelua,

mihin tuleva äitiysneuvolan terveystarkastuksien ohjeistus toivottavasti myös

liittyy.

4§

Pidämme hyvänä laajojen terveystarkastusten mukaantuloa, erityisesti jo

odotusaikana. Silloin uusille perheille muotoutuu käsitys terveystarkastusten

ideasta ja yhteistyökäytännöt alkavat hahmottua. Myös mielikuvat, mitä

neuvolapalveluilta voi odottaa, selkiintyvät. On tärkeää, että terveystarkastuksissa

esiin tulleiden tarpeiden pohjalta suunnitellaan yksilöllinen, saumattomasti jatkuva

palvelukokonaisuus ja resurssit näiden suunnitelmien toteuttamiseen turvataan.

Laajojen terveystarkastusten laadukas toteuttaminen edellyttää erityisosaamista

terveydenhuollon henkilökunnalta. Perheen dynamiikan kohtaaminen on eri asia

kuin yksittäisen asiakkaan kohtaaminen vastaanotolla. Terveystarkastuksissa

syvempi paneutuminen perhedynamiikkaan on harvoin mahdollista etenkin, kun

perheasioiden selvittely edellyttää työntekijä - asiakassuhteen turvallista jatkumoa.

Siksi terveystarkastuksissa on tärkeää jakaa kirjallista, monipuolista ja päivitettyä

informaatiota paikoista, joissa asiakkaan mahdollisia ongelmia voidaan tarkastella

keskittyneemmin.

Pidämme tärkeänä ensimmäisen ikävuoden aikana riittävän tiheitä

neuvolakäyntejä, varsinkin perheen ensimmäisen lapsen kohdalla. Myös

vanhempien ryhmätoiminnat neuvolassa ovat kannatettavia, kuten myös

neuvolatoimen joustavat palvelut esim. iltavastaanotot.

Vavu-koulutuksien myötä on kotikäyntien merkitys korostunut raskauden

loppuaikana ja ensimmäisen vauvan synnyttyä. Tällöin tehdään myös tekstissä

mainitut vavu-haastattelut, jotka palvelevat hyvin koko perheen voinnin

kartoittamista ja myös laajaa terveystarkastusta. Kotikäyntien uudelleen

käyttöönotto neuvoloissa on suositeltavaa ja siihen tulee myös luoda riittävästi

resursseja. Kouluikäisten kohdalla toteamme, että kouluilla on tällä hetkellä



vähäisiä, ellei olemattomia, mahdollisuuksia venyä kotikäynteihin ja lukuisiin

neuvotteluihin opetukseen liittyvien töiden takia.

Onko tarkoitus ja mahdollista laajentaa terveystarkastuksia vielä siten, että mukaan tulee

koulun, päivähoidon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon edustajia tarpeen mukaan?

Perustelumuistiossa viitattiin, että kotikäynneillä olisi mukana sosiaalihuolto tarpeen

mukaan, mikä kuulostaa suositeltavalta.

Terveydenhoitosuunnitelman laadinnassa vanhempien mukanaolo on erittäin tärkeää,

kuten myös heidän lupansa tiedonvaihtoon yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kyseenalaistamme neuvottelut, joihin ei ole kutsuttu alaikäisen huoltajaa/huoltajia.

Kun esimerkiksi kuntoutustyöryhmässä sekä potilas/asiakas että omainen ovat

mukana, saadaan asioissa aikaan yllättävää edistystä. Moniammatillisen työn

jatkuvana haasteena on, miten salassapito turvataan ja miten perhe säilyy oman

asiansa subjektina.

5 §

Terveystarkastuksia tehtäessä on tärkeää, että lasten ja nuorten mielipiteet ja omat

kokemukset saadaan esiin, mm. kiusaamiskokemukset. Psykososiaalisen kehityksen

arvioinnissa on oltava varovainen ja vältettävä leimaavien oletusdiagnoosien antamista.

On hyvä, että otetaan käyttöön Kansanterveyslaitoksella valmistumassa oleva

käsikirja mittauksista. Sen pitäminen ajan tasalla ja uudistaminen pitkin matkaa

täytyy ottaa ohjelmaan, jotta aika ei aja mittareiden ja normien ohi. Mittareissa

pitää myös huomioida maahanmuuttajat ja heidän erilainen kulttuuritaustansa.

Mittareiden lisäksi tarvitaan herkkää havainnointia ja kykyä analysoida

näkemäänsä ja kuulemaansa. Erityisen merkityksellistä tämä on kun toimitaan

vauvojen ja pienten lasten kanssa.

Työterveyshuollon ikäluokkatarkastuksia ja peruskoulun jälkeisten oppilaitosten

terveydenhuoltopalveluita karsittiin, kun omalääkärijärjestelmän ajateltiin

toimivan, mutta näin ei käynyt. Ikäluokkatarkastukset tulee ottaa käyttöön. Niiden

poisjättämisen myötä on menetetty paljon, mm. mahdollisuus systemaattiseen

terveysneuvontaan.

6§

Toivomme, että psykiatrista asiantuntemusta saadaan kouluterveydenhuollon

käyttöön tarpeellisessa määrin. Kannustamme myös psykologipalvelujen käyttöön

ja toivomme resurssoinnin turvaamista tällä alueella.

7§

Koulujen työpaikkaselvityksiin ehdotettiin mukaan myös vanhempia.

Vanhempainyhdistyksiä pitää informoida tästä mahdollisuudesta. Näin tieto

työpaikkaselvityksen tuloksista ja prosessin toteuttamisesta leviää yhdistyksen

tiedotteiden myötä kaikille vanhemmille. Peruskouluissa ei ole juurikaan

vanhempainyhdistyksiä. Luokkatoimikunnat pyrkivät ala-asteella antamaan

panoksensa luokan sosiaalisen elämän virkistämiseen, mutta toiminta lopahtaa

oppilaitten murrosiän myötä. Ilmiö on ymmärrettävissä osana nuorten

itsenäistymisprosessia.



Työpaikkaselvityksiin osallistumaan ehdotamme myös edustajan oppilaitoksen

johtokunnasta, jonka vastuulla on toiminnan arvioinnin seuranta käytännössä.

8§

On kannatettavaa, että erityisen tuen suunnitteluun ja järjestämiseen lapsille ja

opiskelijoille on tarkoitus ottaa laajasti mukaan eri toimijoita.

9 § ja 12§

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat ilmeisesti edelleen väliinputoajia, eikä

tämänkään esityksen myötä ole tarkoitus tarjota heille opiskelijaterveydenhuollon

palveluita. Tämä on suuri puute. Jos ei pystytä tarjoamaan terveydenhuoltoa, tulisi

erityistä huomiota kiinnittää terveysneuvontaan ja toteuttaa se mm. verkon kautta.

Oppilaitosten omille sivuille pitäisi rakentaa opiskelijan terveysnurkka, johon sisältyisi

tietoa terveydestä ja sairaudesta, opastusta itsehoitoon ja omasta terveydestä

huolehtimiseen, paikallisen terveydenhuollon palvelujen esittely linkkien kautta.

Keskustelupalsta ja mahdollisesti psykologin vastauspalsta olisivat toimivia ja nuorille

helposti lähestyttäviä palveluita. Toivomme, että tasa-arvoiset palvelut toteutuvat kaikille

opiskelijoille, myös ammattikorkeakouluissa opiskeleville.

Erittäin tärkeää huomioida ne opiskelijat, jotka eivät tule vapaaehtoiseen

terveystarkastukseen; tällöin terveydenhoitajien täytyy tehdä työtä myös yhteisötasolla,

mikä tulee huomioida työn ja resurssien mitoituksessa.

13§

Lakisääteisestä lastensuojelun ilmoitusvelvollisuudesta pitää informoida enemmän

sekä kuvata sen merkitystä ja tärkeyttä esim. case-tapausten kautta.
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