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Vastaus valtuutettu Sari Sarkomaan kysymykseen neuvola-, koulu-
ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen toteutumisesta

HEL 2012-012025 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Kysymyksessä tiedustellaan, miten neuvola-, koulu- ja opiskelutervey-
denhuoltoa koskeva asetus toteutuu Helsingissä.

Kuntaliiton tekemässä 11 suurimman kaupungin kustannusvertailussa
Helsingin avoterveydenhuollon kustannukset alittivat v. 2011 suurten
kuntien mediaanin 8 %. 0-6 -vuotiasta kohden kustannukset olivat kui-
tenkin 2 % mediaania suuremmat ja 7-15 -vuotiasta kohden 9 % suu-
remmat. Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto pystytään toteutta-
maan laajuudeltaan valtakunnallisten suositusten mukaisena. Suurin
voimavarojen vajaus koskee työikäisiä, joiden kohdalla kustannukset
olivat 14 % pienemmät muiden kuntien mediaanikustannuksiin verrat-
tuna.

STM:n suosituksen mukaisesti lastenneuvolan mitoitus on 400 lasta/
terveydenhoitaja, mikäli käytössä on sijaisia. Neuvolassa on tällä het-
kellä 170,5 vakanssia ja 13 määräaikaista vakanssia, lisäksi sijaisia n.
10 henkilötyövuoden verran. Suositus toteutuu, kun määräaikaiset va-
kanssit ovat käytössä.

Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on tällä hetkellä 128
terveydenhoitajan vakanssia ja 8 määräaikaista lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin suunnitelman toteuttamiseen liittyvää ns. LASU-vakanssia.
STM:n suosituksen mukaisesti Helsingissä on 560 peruskoululaista/
terveydenhoitaja, 750 lukiolaista/terveydenhoitaja ja ammatillisissa op-
pilaitoksissa 1040 opiskelijaa/terveydenhoitaja. Ammattikorkeakouluis-
sa on yksi terveydenhoitaja 3350:tä opiskelijaa kohden.

Stj:n esityksessä uudeksi sosiaali- ja terveysvirastoksi neuvoloiden se-
kä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit sijoittuvat omaksi toimin-
tayksikökseen perhepalveluihin, johon tulee 25 vakituista ja 8 määräai-
kaista lääkärin vakanssia. Nämä kahdeksan lääkäriä on tarkoitus jat-
kossa vakinaistaa. Lisäksi terveysasemien lääkärit osallistuvat tähän
neuvolatyöhön siten, että valtakunnallinen mitoitus toteutuu. Koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa on keskimäärin 3400 oppilasta/lääkäri.

Neuvolatyön ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämistoimintaa
on vahvistanut sijoittuminen neljä vuotta sitten omiksi toimintayksiköik-
si, jolloin osaamisen tuki ja pitkäjänteinen kouluttaminen on onnistunut
paremmin. Edellytykset monihallintokuntaiseen työhön ovat lisäänty-
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neet. Suunniteltu uusi organisaatiorakenne tukee yli organisaatiorajojen
tapahtuvaa kehittämistoimintaa.
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